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-TAKVA SIRRI- 

Bu kiymetli kitap Kupt Ortodoks Kilisesi Şammaslarından 

rahmetli Habip Circisin eseri olup 1956 yılında rahmetli 

Metropolit Hanna Dolapönü tarafından Arabçadan eski Türkçeye 

çevirerek ve kitap halinde Mardinde neşredilmişti. Sayın Dr. 

Aho Sevinç (Hadodo) tarafından Modern Türkçe ile bölüm 

halinde 1987 - 1992 yılları arasında O. Avrupa Süryani Abraşiye 

yayın organı "KOLO SUR YO YO" dergisinde yayınlandı. 
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O N S O Z 

Ruhi yararlarla dolu Sir-Attakva kitabını, kardeş Kuptiler’in 

ilahiyat fakültesi müdürü rahmetli S. Habip Circis yazdı, 

içindeki derin hikmet ve değerli teorilerle insani fazilet 

zirvelerine ve izzet göklerine yükseltir. Çoklarının, 

okunmasından zevk ve ruhi yarar sağladıklarını işitince, fazilet 

ve kemâl yolunu izlemelerini sevdiğim gençler için bu kitabı 

türkçe’ye çevirmeği arzuladım. Bu arzumun yerine gelmesinde 

bilhassa samimi dostum Hilmi Özankaya’nın yardımı 

dokunmuştur. Tercümesini kısaltmadan yayına çıkarıp sevdiğim 

gençlere sarsılmaz iman hediyesi olarak sunuyorum. 

Okunmasının, hepsine bereket ve saadet kaynağı olmasını 

temenni ederim. 

Mardin, 15. 8. 1956 

M. H. Dolapönü 
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SIRRI TAKVA 

TAKVA SIRRI BÜYÜKTÜR. Tim. 3: 16 

Arabçesi : Şammas Habip Circis 

Türkçesi : Metropolit Hanna Dolaponu 

birinci bolum 
Kapı, yol, hak, hayat Yesu’dur 

Koyunların ağılına kapıdan girmeyip başka 

yerden giren, hırsız ve hayduttur. (Yu. 10: 1) 

IfflPİÖİ 

Yol, hak ve hayat benim, bensiz kimse babaya gelemez. (Yu. 14: 6) 

Ben asmayım, siz dallarsınız. Bende duran ve kendisinde durduğum 

kimse çok meyva verir: çünkü bensiz bir şey yapamazsınız. (Yu. 15. 5). 
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Rabbın sozu ve gerçeğin özü budur. Bu kapıdan başka nimet hayatına 

giremezsin ve bu yolda yürümeden fazilet yolunu geçemezsin. Yesu’u 

gözlerinin önüne koymazsan, yoldan sapacaksın. Ondan gireceğin kapı, 

yürüyeceğin yol, istediğin gerçek Yesû olsun. Gözlerini ondan 

çevirme; ondan başka bir şeye kalbini meyi ettirme. 

İsrail oğullarına çölde yılanlar saldırdıkları zaman, bakırdan bir yılan 

yapıp kaldırmasını Rab Musa’ya söyledi. Her kimi yılan sokarsa, ona 

baktığında derhal zehirinden şifa bulurdu. Bu da, haça gerilen Yesû 

fedakârımıza bir semboldür. Musa çölde yılanı kaldırdığı gibi, 

insanoğlu da yükseğe kaldırılmak gerekir. Tâki ona her iman eden 

helâk olmayıp ancak ebedi hayata kavuşsun. (Yu. 3: 14 - 15). 

işte zahirli yılanlarla dolu bu hayatın çölündesin. Fakat Yesu’a 

bakarsan, her hastalıktan kurtulursun. Yesu’a devamlı surette bakarsan, 

bir kötülük sana yetişmez ve eski yılan olan şeytan sana bir zarar 

veremez. Bakışını Yesu’a doğru çevir ve gözlerinle ona dikkatla bak, 

fikrini ona çevir. Onun güzelliğine bakmakla kalbini meşgul edersen, 

ezeli hakkın nuruyla ışıldanırsın. Güneşten daha güzel ve aydan daha 

pârlak olacaksın. O zaman kendi önünde nimet kapısını ve hayat 

yolunu açık bulacaksin. Rab Yesu’u kabul ettiğin gibi, yolunda ve ışığı 

altında yürü. Doğruluğuna güven, imanın metin bağlılığın ona kuvvetli 

olsun. Rahatının payı, kurtuluşunun mirası ve izzetinin payı odur. Elçi 

Bulus’la Bana yaşamak Mesih’tir, söyle, (Fi. 1: 21), Çünkü ben Allah’a 

yaşamak için şeriat vasıtasile şeriate öldüm. Mesih ile beraber haça 

gerildim. Artik ben değil, ancak Mesih bende yaşıyor şimdi bedende 

yaşadığım hayati, beni seven ve benim uğruma kendisini teslim eden 

Allah’in Oğluna olan imanla yaşadığım hayati, beni seven ve benim 

uğruma kendisini teslim eden Allah’ın Oğluna olan imanla yaşıyorum. 

(Gal. 2: 19 - 20). 

İKİNCİ BÖLÜM 

Her şeyde Yesû bize her şeydir. 

Her yeri dolaş ve her tarafı ara, Yesu’dan başka seni teselli edecek, 
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kalbini ümit ve sevinçle dolduracak bir şey bulmıyacaksin. Sözünden 

tatlı ve konuşmasından yumuşak olanına asla raslamıyacaksın. Huzuru 

sevindiricidir, sohbeti lezzetlidir, selamı çoktur, tesellisi harikâdır. 

Yüreğe uğraması ne kadar güzel, nefse olan ziyaretleri ne kadar 

tatlıdır. Orada sevgililerile gizlice konuşur ve bir defa bu lezzeti 

tadan, başka bir lezzetten hoşlanmaz. Çünkü tatlılığı ile dikkati çeker 

ve sesinin inceliği ile kalbleri yumuşatır. Konuşmasına alışan, ebedetek 

ondan kesilmek istemez. Yesû, ebedi hayatın kaynağıdır. Yesû, hakiki 

lezzet ve bereketleri coşturur. Yesû, yüreği sevinç, huzur ve tevazu 

doldurur. Yesû Amanuil’dır, ki tercümesi, Allah bizimledir., Yesû, 

göklü kuvvet, ruh gıdası ve hayat ağacıdır. Ondan yiyen ölmez, ancak 

ebedetek yaşar. Tatlı şaraptır, ondan içen hiç susamaz. İsmi, sıkıntı 

zamanlarında silah ve metin bir kalkandır, onunla tehlike ve 

sıkıntılardan saklanır. Koyu karanlıkta nur saçan bir ışındır. Hayatın 

tecrübelerinde ve yakıcı kederlerinde, kalbleri bağlıyan teselli 

merhemidir, ihtiyarların, üzerine yaslandıkları bastondur. Gençlerin, 

içinde saklandıkları emin bir kaledir. Çocukların, güvenle bindikleri 

nimet arabasıdır. Hastaları tedavi eden bir hekimdir. Tecrübelilere 

yardımcıdır, kederli olanlara tesellidir. 

Başlangıcı ve sonu Yesû olmıyan her şey yanlış ve nafiledir, ibadet 

Yesi’da ve gereğince olmazsa, faydasızdır. Vaizin hedefi ve 

konuşmanın kaynağı Yesû olmazsa, boştur. Teselli ve rahat Yesu’da 

aranılmazsa, faydasızdır, her şeyin içinde Yesû olmazsa değersizdir. 

Sayısız defalar Yesu’un adı tekrarlanmazsa boştur. İçine Yesu'un 

girmediği yürek katı olur. Sevgiyle sulanmıyan gönül doluktur. 

Hevesle Yesu’a sarılmayan atifeler, azgın atifelerdir. Gerçek hayat 

ancak Yesu'dadır. Ey Yesu! İsmin ne kadar güzel, ne kadar tatlıdır. 

Sevgi tarafından gönderilen bir nurdur. Yüreğin hoşune giden yağlı 

gıdadır. Tatlılığı coşturan, izzeti damlatan, kemâli akıtan büyük bir 

isimdir. Sevgili adının içinde bulunmadığı bir şey, gönlümün hoşuna 

gitmez. Bir eserin satırları arasında ismini yazılı görmezse, onu hoş 

görmez Bu tuzla tuzlanmıyan her yemek ağzında acıdır. Senin ismin 

sıkıntıda yiğitlik ve teselli verir. Tehlikelerin karanlığından kurtarır. 

Hatta ölüm saatinde onu çağıranı kurtarır. 
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Meğer ey kalbım ! Her insan istediğini yapsın ve arzu ettiğini sevsin. 

Sen ise tesellini tut ve ondan başka bir şeye sevinme. Çünkü lezzeti 

ancak onda bulursun ve ondan başka her şey boştur. 

Ey sevgili! Her şeyi bırak, yalnız Yesu’u tut. Çunku her şeyde bizim 

yardımcımızdır ve onunla her şeyi buluruz. Onu kazanırsan, her şeyi 

kazanmış olursun. Eğer şifayi isteyen hasta isen, kendisi öğütçü hekim 

ve yararlı ilaçtır. Eğer hayatın acılığından şikayetçi isen, kendisi 

sonsuz saadete ve sınırsız tatlılığa çevirir. Eğer günâh ağırlığı ile yüklü 

isen, giyeceğin güveneceğin iyileşme ve kurtuluş kendisidir. Onunla 

babaya yaklaşırsan, o zaman sende bir ayıp görmiyecek, çünkü 

günâhların kanıyla gizlenecek ve ayıpların elemleriyle örtülecektir. 

Zayif isen yardımını dile kendisi sonsuz kuvvettir. Ölümden 

korkarsan, hayat kendisidir. Eğer gerçek vatan olan göğe ulaşmak 

istersen, yol, hak ve hayat kendisidir. Eğer yoksul isen, zenginlik 

kendisidir. Eğer yemek ariyorsan, ebedi kalan diri gıda kendisidir. 

Eğer karanlıktan korkarsan, karanlıkta parlıyan gerçek nur kendisidir. 

Eğer dalgalar senin üzerine çalkalanır ve fırtına kalkarsa, onun gözü 

daima seni bekliyecek, eli sana kılavuzluk edercek ve sözü doğru yolu 

gösterecektir. Her istediğin ve aradığın tabii olsa yahut tabiattan üstün 

ise, Yesu’da saklı göreceksin. Çunku nimetlerin hâzinesi, her hayır ve 

saadetin kaynağıdır. 

ÜÇÜNCÜ BOLÜM 

Mesih Sevgisinin Tatlılığı 

Yesuun sevgisini idrâk edene ve tatlılığını tadana ne mutlu ! "Tadın 

ve gorun, Ona sığınanlara ne mutlu". (Mez. 34: 8). Dünya sevgisini 

hepsi gurur ve aldatmaktır, Yalnız Yesu’un sabit, sadık, emin ve 

devamlıdır. Değişmez, sonu gelmez, ebediyen durur. Yaratılarda her 

şey yok olmağa mahkumdur. Yesû ise başlangıcı ve sonu olmayıp 

değişmez. Butun yaratıklardan fazla söylemeğe layıktır. Her şeyden 

fazla Yesu’u sev. Seni sevdiği gibi onu sev. Bu sevginin derinliğine 

ulaşan, mutludur. Vay o kimseye ki, diğer şeyleri ona tercih eder. 

Allah’ın sevgisi birisinin yüreğine girerse, o kimse bahtiyar olur ve her 
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şeye sahip bulunur. Yesu’u seven onunla bir olur. Gök onun göğü, 

cennet onun cenneti olur ve onunla ebede dek sahip olur. 

Ey Yesu’un çekici kutsal sevgisi! Ateşinin alevi yüreğimde yansın. 

Okların yüreğime ve içime girsinler. Şendeki yokluğum, bana sensiz 

vücudumdan daha tatlıdır. Bütün saâdet, bu sevginin denizindedir. Ey 

nefsim, eriyip yok ol! Ey yüreğim, tertemiz sevginin sularında yüz! 

Mukaddes bir ateş ve idrak edilmez bir tatlılıktır. 

Allah’ın sevgisi kutsal, eritici, yakıcı bir ateştir. Fakat canlandırıcı ve 

lezzetlidir. Ruhu nemlendirir, kötülüğü yakalıktır. 

Allah’ın sevgisi kutsal, eritici, yakıcı bir ateştir. Fakat canlandırıcı ve 

lezzetlidir. Ruhu nemlendirir, kötülüğü yakalıktır. 

Allah’ın sevgisi kutsal, eritici, yakıcı bir ateştir. Fakat canlnla 

yaralandım. Bu yara ancak bütün oklarının içime girmeleri ile 

iyileşecektir. 

Ey yüreklere saldıran, adaletle hükmeden ve sağ kolunda saadet 

bulunan faziletlerin kraliçesi, aklımı, yüreğimi, şuûrumu, hislerimi ve 

içimdeki her şeyi işgal et. Bendeki her atifeyi sana çevir ve bütün 

varlığımı sende yok et. Tâki her. şeyden fazla yalnız seni duyayım. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yesu’un Yerleşmesi için Yüreğin Temizlenmesi ve Kirlenmesi 

Yün, başlangıçta istediğin rengi kabul ettiği gibi, böylece insanın 

gençliğinde alıştığı fazilet, güzel sabahın görünmesine işaret eden şafak 

gibidir. Nefsin, güzel bir behçe gibidir. Onu nimetin kabulüne 

temizleyip hazırla ki, Yesu’un barınmasına yakışsın. Her fena yılana 

karşı yüreğinin kapısını kapat ki, zehirini oraya akıtmasın. Onu 

kurtlardan koru. Bekle ki, büyüyüp çiçeklensin, iyi meyvalar tutsun ve 

ondan hoş koku gelsin. O zaman Yesû gelir ve içinde gezer. Onu 

kendi izzetine mesken yapar. 

Yüksek rütbeli aziz bir misafire evini hazırlarsın, içindekileri 

temizletirsin, yatağını düzeltirsin, ona yakışan değerli eşyalar 

hazırlarsın ve evin ile bütün eşyasını güzel kokularla buhurlarsın. 

Evini ziyarete bir kral geldiğinde, evinin kir, pas ve fena koku içinde 
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bulunması sana yakışır mı? Ev senin nefsindir ve aziz misafir kıral 

Amanuel’dir. Onu, melekleri ile birlikte sende yerleşmesini nasıl davet 

edersin ? Yüreğin, dünyanın kirliği ile çirkin olup günâh kokuları 

içinden geliyor. Fenalıklar ve çirkin fikirler boşluğunda uçuyor. 

Önce yüreğini temizle. Onu dünyanın pislik ve şehvetlerinden koru. 

Üzerine faziletlerin güzel kokularını serp. O zaman içine yerleşmesi 

için Goklu Güveyi çağırabilirsin. 

Yuteğinin boşluklarında dünya kokularının yayılmasına imkân 

bırakma. Eğer kendini Yesu’a hazırlarsan ve nefsini Göklü Güvey’in 

yerleşmesine süslersen, mutlusun. Nefsini günâh çamurunda bırakan, 

bedbahttır. Sakın dünya seni aldatmasın. Şehvetlerin yüreğine 

girmesine yol verme. Yesu’dan başkasının yüreğinde durmasına fırsat 

bırakma. Yüreğinde ona yer hazırladığyın zaman sana gelerek ruh 

tesellisini gösterir. Akıldan ustun selamet sane verir. Tarif 

edilemiyecek o sevinci sana bahşeder. Hiç bulamıyacağın bir lezzetle 

seninle konuşur. Yüreğini bu Guvey’in istikbalına hazırla ki, gelip 

içinde yerleşsin. Çünkü o diyor: Her kim emirlerim kendinde olup 

onları tutarsa, beni sever. Beni seven, Babam tarafından sevilecektir. 

Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim. Kim beni 

severse, sözümü tutar. Babam da onu sevecektir. Biz ona gelip yanında 

mesken yapacağız. (Yu. 14: 21 - 23). 

Yüreğini Yesu’dan başka bir şeye bağlama. Kendisi sende her şey 

olsun. Nefsinin hareket merkezi o olsun. Yesu’u yüreğine ve içine 

sahip kilarsan, o zaman her şeye ve gerçek saadete kavuşursun. Bir 

şeye ihtiyacın kalmıyacaktır. Çünkü elinde her şey olana sahip oldun. 

Dünyadaki her şey geçer ve yokluğa ulaşır. Yesû ise değişmez ve 

kaybolmaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Yesû Nefse gıda verir 

Yesu’un girmesi için yüreğini aç. Sana eksiksiz rahatlık artacaktır. 

Onsuz herşey battaldır. Ondan başkası, hayatın yüklerini senden 

hafifletemez. Onda saadet bulacaksın. 

Yesu’un yanında ebedi hayatla ve iç rahatlığı ile refahlanacaksın. 
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Yoksul isen, zenginliğiyle seni zengin edecektir. Hasta isen, seni ağır 

hastalığindan iyileştirecektir. Üzgün isen, senin üzerine sevinç yağından 

dökecek ve gözyaşlarını silecektir. Aç isen, seni iyiliklerinden 

doyuracaktır. Çıplak isen, seni kirlenmiyen ve eskimeyen iyilik 

elbisesiyle örtecektir. Sıkıntida isen, sıkıntını geçirecek ve her güçlüğü 

rahata, her alçalmayı saadete, her üzüntüyü sevince çevirecektir. Eğer 

dostsuz ve yardımcız isen, sana en iyi dost ve en iyi arkadaş olacaktır. 

Ebededek değişmez ve yok olmaz. Eğer ölümden korkarsan, yolda 

seninledir ve o günü ebedi hayatın şafakı yapacaktir. Ona sığın! 

Dalgalar seni batırmıyacak ve ölüler diyarı ağzını sana açmıyacaktır. 

Gündüzün güneş ve geceleyin ay sana zarar vermiyeceklerdir. 

Aleyhine fırtına koparsa ve rüzgarları eserse, zararı sana yetişmiyecek 

ve karanlıkları seni tutmıyacak; ancak aydınlıkta yürüyeceksin. Yesuu 

tut ve sesini işit. Onu sev, sana yardım edecek. Her zarar ve 

kötülükten seni koruyacaktır. Çabucak gönlünü Yesu’a aç, gecikme, 

tembellik etme, işte sana geliyor, karşılamasına hazır ol. Sesini işitince 

sağır olma ve yüreğini katılaştırma. 

Beni çağıranlara yakınım diye buyurmuştur. Ey Rabbım! İşte kendimi 

ayaklarının önüne atıyorum. Bana merhamet edip sevindir, teselli et. 

işte yüreğim senin önündedir. Onu açıp içine gir ve sonsuz 

lezzetlerinden doldur. 

ALTINCI BOLUM 
• _ 

İlâhi Güveği’nin barınmasına kendi kendini Hazırlayan Nefs 

Ey mefs! Nimeti sev. günahi buğz et. Işığın izinde git ve karanlıktan 

uzaklaş. Uyanık ol, ışıkla kalk ki, Rab sabahın sevindirici nurunu sana 

doğursun. Gözünü dünyanın hilesinden ve hayatın gururundan çevir. 

Kulaklarını günâhın sesine tık. Ruhun sevinmesi için yüreğinde 

aydınlığa geniş yer ver ki, gerçeklik ışınları içine girsinler. Seni 

sevindiren, teselli eden, uzuntunu gideren, kurtuluşa kavuşturan, ebedi 

hayatın ve rahatın payını veren, seni gunahin karanlığından 

uzaklaştıran, ölümün dikenini kıran ve şeytanın kuvvetini zayıflatan 

budur. 
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Sendeki her gizli keşf olunsun ve ruhun nimetiyle kovulsun diye 

yüreğini sabırla yokla ve içini dikkat ile ara. O zaman her 

tasavvurdan üstün olan Allah’ın selamına kapını açacaksın. Seni mesût 

etmek, sana rahatlık ve teselli vermek için girecektir. Nimeti yağmur 

gibi sana inecektir. Işığı senin yüreğinde doğacaktır. Sabahını senin 

etrafında parlatacaktır. O zaman için ve dışın aydınlanacak ve günâh 

esirliğinden özgür olacaksın. Meğer yırtıcı hayvanları (elemleri) 

yüreğinden kov. Günahın tuzunu evinden silkele ve gelecek Güve’ye 

yeri hazırla ki, seninle birlikte barınacak. Sevinçle onu bekle. Biraz 

sonra sana gelecek. Evet yakında gelecek ve gecikmiyecektir. Ey 

nefsim bak, kulak ver. Sevindirici sesini işitmez misin? İşte yanık 

sesler arasinda izzetile gelecektir. Görünüşü ne kadar güzeldir, 

karşılamasına çık. Gel ey Allah’ım, buyur ey kurtarıcım, gel ey Rab 

Yesû,. (Vahi 22:20). 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Yüreği Yesû’a Takdis Etmek 

Sen kendinin değilsin, ancak seni yaratan Allah’ınsın. Şendeki, içindeki 

ve elindeki şeyler Allah’tandırlar, izzeti için yaşaman gerekir. Seni 

yaratan Allah, seni ve yüreğini istiyor. Kendi kendini ona takdis et. 

Yüreğini kendisine teslim et. Elçi Kendi kendinizin değilsiniz. Çünkü 

paha ile satın alındınız. Bunun için Allah’ı bedeninizde sevgi ile 

anınız,, buyurdu. (1. Kor. 6: 19-20). 

Sen genç iken yüreğini Yesu’a takdis edersen, bütün hayatın günleri 

boyunca ve ihtiylarlığında bahtiyar olacaksın. Çünkü nefsine ruh 

sevincini ve yürek huzurunu biriktirdin. Hayatının başlangıcından 

itibaren biriktirdiğin şeyler, hayatın boyunca sana zahire olacaktır. 

Fedakârımız senin için haça çekildi. Senin için kanını akıttı ve 

izzetinde sana pay verdi. Bu kadar iyiliklere ne gibi karşılık 

vereceksin? Senden armağan beklemiyor. Çünkü zengindir ve ihsanı 

büyüktür. Yüreğinden başka senden birşey istemiyor. 

Yüreğini yalnız ona teslim et. Onu teslim edersen şendeki herşeyi 

teslim etmiş olursun. Yüreğini teslim alirsa, onu temizletir. Butun 
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fikirlerin ona bağlı kalır. Ona bağlı kalırsan sana ne mutlu! 

Yesu’a yüreği takdis ve izlerini takip etmek, yolunda yürümek, 

sevgisine koşmak ve alçak gönüllüğünü kucaklamak gerektir. Ayrıca 

düşmanlarina bağışlaman, hakka itaatkâr olman ve sıkıntıda olanlara 

yardım etmen gereklidir. Böylelikle Allah’a bağlı olursun. Mesih’in 

ruhu tamamen sende olacak. Artık kendine değil, ancak onun için 

yaşayacaksın. Zira hepsi uğruna öldü. Tâki yaşıyanlar kendileri için 

değil, fakat kendileri uğruna ölen ve kıyam eden yaşasınlar,. (2. Kor. 

5: 15). 

Yüreğini hizmetlerine sunman ve takdis etmenle, sen kendinin değil, 

ancak herşeyin Allah’ın olduğunu ilan edersin. Nefsinde, aklında, 

fikrinde, isteğinde, vücudunda, dilinde, elinde, ayaklarında hakkın 

yoktur. Çünkü kendi kendini inkâr ettin ve herşeyi bıraktın. Yalniz 

Allah’a mülk oldun. Bu nedenle ebedetek hedefin o olsun. 

Kurtarıcın, imanın başı ve tamamlayıcısı o olsun. Ona güven ve nefsin 

herşeyde ona itâat etsin. Bu suretle yürürsen, herşey isteği gereğince 

sana olacak. Sevinçte, üzüntüde, yükselmekte, enginlikte isteği gibi 

seni yönetecek. 

Vücudunun, şehvetlere alet değil; ancak aziz ruhun barınağı olduğunu 

da bil. Bütün gücünü Allah izzetinin hizmetinde kullanman gerektir. 

Ayakların, yardım ve merhamete koşsunlar. Ellerin, iyilik etmeğe 

uzansınlar. Gözlerin, muhtaç ve yoksul olanları görsünler. Kulakların, 

felâkete uğrayanların inlemesini duysunlar. Şendeki herşey Allah’ın 

temcidine araç olsun. Elçi Azanızı haksızlık atetleri olarak günaha 

arzetmeyin; fakat ölülerden dirilenler gibi, kendinizi Allah’a ve azanızı 

salah aletleri olarak Allah’a arzedin. (Ro. 6: 13). 

Zihniniz Allah’ın kelimesine hazine olsun. Aklınız, fikriniz, hayaliniz, 

vicdanınız ve size egemen olan kuvvetinizin hepsi, Allah’ın takdisine 

ve isminin sevgi ile animasına özlem duysun. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Yüreğin Dünyaya Bağlanmaması 

Yüreğini dünyaya meyletmeğe, sevgisine vurgun olmağa ve 

batıllıklarına bağlanmağa bırakma. Ancak her kötü istekten kurtar. 
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Özgen ol. Dünyadaki herşey, sende yok gibi sayılsın. Elçi buyurdu Ey 

kardeşler bunu da beyan ediyorum: Zaman kısaltılmıştır; bundan böyle 

karıları olanlar karıları yok gibi, ve ağlıyanlar ağlamiyor gibi, ve 

sevinenler sevinmiyor gibi, ve satın alanlar malı yok gibi, ve dünyayı 

kullananlar ifratla kullanmıyor gibi olsunlar. Çünkü bu dünyanın tümü 

geçiyor,. (1. Kor. 7: 29-31). 

Rabba eren, ondaki imanın tatlılığını tadan, tesellisini hisseden ve 

yüreği sevgiyle doyan kimse, dünyanın sevgisinden hoşlanmaz. 

İçindeki şeylere bağlanmaz. Biraz dikkat et. Dünyaya gönül veren bir 

zatın saadete nail olmadığını göreceksin. Varsayalım ki, herşeye mâlik 

olsan dahi, yüreğini herşeye koyan diğerleri gibi senin de yerin mezar 

olmıyacak mı? Herşeyden sıyrılmış olarak içine inmiyecek misin? En 

yoksul ve en sefil insanlarla bir olmıyacak mısın? Dünya bağlarından 

kendini uzak tutarsan, rahata kavuşursun. Lezzetli teselliyi 

hissedeceksin. Yüreğin alemle bağlanacağı saat ne kadar çirkindir. 

Kederi ve azabı nekadar şiddetlidir. Ağırlık ve sıkıntıyı duyacaksın. 

Çok keder ve ızdırap hissedeceksin. Fakat Allah’ı düşüneceğin zaman 

ne kadar saadetlidir. Rahat ve huzru duyacaksın. Gem ve kem senden 

uzak olacaktır. Usanma ve sıkıntı senden ayrılacaklardır. Dünya 

güzelliği ve süsünün, safa ve saadetini bozmasına yol verme. 

Dünyanın yolu geniş olduğu halde dardır. Çünkü insanın isteklerini 

doyurmaz, şehvetini doldurmaz Yesu’un yolu ise geniş, sevindirici ve 

lezzetlidir. Yesu’un yolunda yürüyene ne mutlu! Dünyadan uzak ol. 

Süsüne ve gururuna bakma. Dünya yumuşaklık ve nezaketle seninle 

konuşuyor. Sevgi ile seni çağırıyor. Hile ile seni aldatıyor. Çünkü 

yalancıdır, aldatıcıdır. Hayatı sana bir çiçek gibi gösteriyor. Fakat onu 

kopardığın zaman dikanden başka birşey değildir. Meğer ümidini 

Yesu’da yerleştir. Onun vasıtasıyla ebedi saadati bekle. O zaman 

yüreğin dünyanın umuruna bağlanmaktan nefret eder. Rabbin sana 

verdiği gibi dünya ne verebilir ? Sevgisi gereğince dünyada hiçbir şey 

yoktur, içinde herşey geçici, tecrübe ve elemlerle doludur.,... Bütün 

dünya şerirde konulmuştur,. (l.Yuh. 5: 19). 

Dünyanın umurunu buğz etmen en güç savaştır. Lâkin başlangıçta 

korkma. Dünya seni, kendi sevgisine çekerse önünde yumuşama. 

Ancak savaşıp bütün şehvetlerden uzaklaş. Butun elemlerini unut. 
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Denizi yaran ve içine su girmiyen gemi bigi ol. Dünyayı ve dünyada 

olan şeyleri sevmeyin. Eğer bir kimse dünyayı severse, onda Babanın 

sevgisi yoktur. Çünkü dünyada olan herşey, bedenin şehveti, ve 

gözlerin şehveti, ve hayat gururu, Babadan değil, fakat dünyadandır. 

Dünya ve onun şehveti geçer, fakat Allah’ın iradesini yapan ebediyen 

durur,. (1. Yuh. 2: 15-17). 

Sana ne oldu ey yürek? Bu hayatta saadet peşinde koşarsin, içinde 

saadet ve selamet olmadığını bilmez misin ? Dünyanın sevgisine seni 

çağıran kuruntulardır. Hayatı yoksulluğa çevirir. Güçlük ve sıkıntı 

senden ayrılmaz. Gem ve ızdırap senden geçmez. Sor ve araştir. 

Dünyaya bağlanmağa değer birşey var mı? Yesu’dan başka öz sevgine 

yaraşır birşey görür müsün? 

Meğer yüreğini bu dünyakadi şeylere bağlama. Ne mallara, çünkü 

onları pas bozar, güve deler, hırsız çalar. Ne çocuklara, belki ölüm 

olara yetişir. Sana hasret ve sıkıntı bırakır. Ne de keramete, devam 

etmez. Ne de dostlara, çünkü zaman onların yüreklerini değiştirir, seni 

kurtaramazlar. Hayatin ümitleri gerçekten temelsizdir, hepsi kederdir. 

Yalnız Yesu’a bak. Bağlılığın ona olsun. Yalnız kendisi, zenginliği 

gereğince canını doyorur, bütün ihtiyaçlarını giderir. Sıkıntı anlarında 

seni zayıf düşürmez. Üzüntü zamanında seni yalnız bırakmaz. Şiddet 

zamanında seni unutmaz. İhtiyarlıkta seni yalnız birakmaz Ancak her 

zaman ve her yerde sana metin bir kale olacaktır. Çünkü dün, bugün 

ve ebede kadar ölümsüzdür. 

Bir insana, nekadar güçlü olsa, nice dostluğu ve sevgisi olursa, 

güvenme, Zira bütün beşer zayiftirlar. Her insan ölümü tatacaktır. 

Dost olsun veya düşman olsun, bir insan sana düşmanlık yaparsa 

umutsuz olma. Zira insan hava ve zaman gibi değişir. Bütün güvenin 

yalnız Yesu’da olsun. Dünyadakilere biçbir rahat yoktur. Bu diyarda 

yabancıdan başka birşey değilsin. Meğer ey nefsim, herşeyden fazla 

Allah’ta için rahat etmezse kaygın geçmez. Yoksulluğun uzaklaşmaz. 

Gözyaşların da hiçbir zaman dinmiyecektir. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 

Allah’a Ulaşmak için Dünyayi Sevmemek 

Erişkin ve itâatli olmağı, Allah’ın senin içine girmesini istersen, 

dünyadaki boş şehvetlere değer verme. Dünya nimetlerinden ve beşeri 

lezzetten uzaklaş. Bütün bunları değersiz say. Dünya lezzetlerinin boş 

olduklarını hissettiğinde, Yesu’un tatlı tesellilerini tadacaksın ve 

lezzetlerinden hoşlanacaksin. Bir gözle yukariya ve bir gözle aşağıya 

bakamadığın gibi, dünyanın sevgisine tutulmuş iken Allah’ın sevgisini 

tadamazsın. Beden isteklerine gönüllü iken, ruhi değerlerden lezzet 

alamazsın. Her çirkin isteği yüreğinin içinden çıkar. Gönlün yalnız 

Allah’ta rahat bulsun. Canındaki yaratık sevgisini gökten ayırırsan, 

yüreğinde ilahi sevgini basılmasına bir yer hazırlarsın. 

Dünyanın fenâ zevkleriyle kirlenmiş yüreğe Cenabı Hak girmez. 

Yularını aleme teslim ederken, içyüzündeki Allah’ın sesile nasıl lezzet 

duyarsin? Dünya, korkunç sesleri ile yüreğini bunaltıyor. 

Rab, dünya sevgisile kirlenmiyen erişkin ve temiz yürek istiyor ki, 

içinde sureti basılsın ve yalnız kendisine mal olsun. 

ONUNCU BÖLÜM 

Dünyanın ve içindekilerin Geçiciliği 

Evrenin yapılışna, üstünde ve altindakilere, sağında ve solundakilere 

çok dikkatla bak. Sayısız şeyler göreceksin. Bunların hepsi yoktan var 

edildiler ve bir gun gelir, tekrâr yokluğa döneceklerdir. O güzel 

vücutları, o siyah gözleri, o düzgün dilleri, o parlak yüzleri, o çevik 

ayakları, o kuvvetli elleri gormezmisin? Bir saat gelecek, bunların 

hepsini arayıp onları bulmıyacaksın. Toprağa dönecek ve eskisi gibi 

yok olacaklardır. Fikrini nereye çevirsen, varlığın her tarafını 

düşünsen, sabit bir şey bulmıyacaksın. "işte hepsi boş ve yeli 

kavramağa çalışmaktır" (va. 1: 14). Dünya ancak yeşil bir kamış 

gibidir. Ona bakanı, dış güzelliği ile sevindirir. Fakat onu kırarsan, 

içini boş bulacaksın. Nasıl ki, boş bir kaba vurduğun zaman çıtırtısını 
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işitirsin, böylece dünyayı yoklayıp denediğinde boşluğu sana 

görülecektir. Vücuttaki her şey, mevki, zenginlik, izzet, lezzet hepsi 

geçicidir, insanın kazandığı ve onlarla iftihar ettiği şeylerin hepsi boş 

ve havayi kavramaktir. Çünkü sonu gelir yokluğa dönerler. Her halde 

insan, ister istemez onları bırakacaktır. 

Demek her şey boş, dünyaya güvenmek boş, kerametleri aramak boş 

isim şöhretini istemek boş, geçici şeylerin ardından koşmak boştur. 

Her varlık mutlaka yok olacaktir. Çünkü unsurlar, kısımlarını geri 

alacaklardır. Babalarimız, dedelerimiz nerde? Köşkleri yapan kırallar 

nerde? Filozoflar, hâkimler nerde? Alimler, muhtariler nerde? Dünyayı 

ve memleketleri sarsan komutanlar, çok kuvvetli kahramanlar nerde? 

Büyük memleketler ve eski devletler nerede? Bunları ölüm avladı ve 

mezar yuttu. Bu hayatta onlarla iftihar ettiği şeylerin birisini kimse 

alabildi mi? Taht üzerinde oturan kral, ölümü anında benimle gelin ey 

yaptırdığım köşkler yahut sonsuzluğa götüren yolculuğumda bana 

yoldaş ol diyebildi mi? Hangi zengin beraberinde bir dirhem yahut bir 

kul alabildi? İstediğini kazan ve arzu ettiğin şekilde nimetlen. Bir gün 

gelecek, elin boş olarak dünyadan çıkacaksın." Anamın bağrından 

çıplak çıktım ve oraya çıplak döneceğim" (Eyüp 1: 21). "Çünkü 

dünyaya birşey getirmedik, ne de birşey götürebiliriz" (Tim. 6: 7). 

"Anasının rahminden nasıl çıktı ise, geldiği gibi yine çıplak gidecek ve 

elinde emeğinden bir şey almıyacak" (Va. 5: 15). 

Zamanın geçmişi, hali ve geleceği, kalanları his ettirmezler ve her 

halde sonu olacak. Geçmiş zaman, yokluk denizinde batmış olup 

varlığı kalmadi. Şimdiki zaman da geçici bir şeydir. Bir saat devam 

ederse, ondan sonra değişecek. Mesih için her şeyi bırakıp kurtuluşun 

yolunda koşanlara ne mutlu! 

Dünyadan elini silkelemiş ve her şeyi bırakıp yer üstünde garip gibi 

yaşamış kimse, bahtiyardir. insanın fakir, küçük ve alçak gönüllü 

olması; zengin, büyük ve kibirli olmasından hayirlıdır. Temiz ve selim 

fikrin sahibi, derin sırları bilen kibirliden üstündür. Ey insan, ne 

zamana kadar geçici olanlarla uğraşırsın ve daimi olanlardan vaz 

geçersin? Yeter! Gururun, kibrin ve günâhın kapadıği gözlerini aç, 

hayatin gururundan bakışlarını tut ve her şeyi boş gibi say. 
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ONBIRINCI BOLUM 
• • 

Yesu’un Hayatını Düşünmek, Dünyayi değersiz gürmeği Öğretir 

Kurtarıcinın hayatını düşünüp taşınsan, dünyanın geçiciliğini anlamak 

için değerli bir örnek olduğunu göreceksin. Ona uy, izinden gitmeğe 

ve hayatını yolunda yürümeğe çalış. Dünyanın batillıklarını yenmek, 

hayatin sevindirici şeylerini değersiz görmek ve dünyanın gururunu 

bilmek için bir filozofun evrendeki düşünce ve araştırmalarından fazla 

ilim, hikmet ve zeka bulacaksın. Yesu’un arkası sıra uzaktan gidenler 

çok iseler, yakından onunla yürüyenler ve izlerini takip edenler 

azdırlar, isimle Hristyanlar çoktur. Fakat eylemle Hristyanlar azdirlar. 

Kurtaricının hayatı değerli bir kitaptır. Onu okuyup incelersen, her 

yüksek erdemi ve her temiz karakteri oğrenenceksin. Dünyanın 

batillıklarını nasıl bırakıp unutacağını da öğreneceksin. Yoksulluğu ve 

hayat lezzetlerinin tatsızlığını sana tamsil eder. O hakir yemlik ve 

mağara, geçici şeylerin alçaklığını sana öğretirler. Hayatına nerede 

bakarsan, dünyanın geçici oluşunun gerçeği sana görünür. 

Doğumunda, hayatında ve ölümünde dünya şehvetlerinin nefretini bir 

örnek idi. Şerefte sayısız ve kudretli iken, senin için yoksulluk, hakir 

ezili olmuştur. Hayatını gördükten sonra dünyanın hırsına mı 

kapılırsın? Rafka, kocası Ishak’ın yürüdüğünü uzaktan görünce, 

devesinden inerek peçeyi alıp örtündü. Ey insan tabiatı, imranlarını 

durdurmak için utan, hacil ol. Gururundan ve boş izzetin arabasından 

in. Ey canım, dünyanın lezzetlerini ayaklarınla bas, içindekileri hor 

görerek kurtarıcının izinden git. Meryem gibi ayaklarının önünde otur 

sözünü işit. Tâki senden alınmayacak salih nasiba sahip olasın. (Luk. 

10: 39, 42). 
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ONİKİNCİ BÖLÜM 

Allah'la Birleşmek 

Emzikli çocuk uykusundan uyandığı zaman annesi yanında olmazsa 

ağlar, ona davuşmak için figan eder. Annesi sesini işitince şefkatla ona 

koşar. Gözyaşlarını kurutup kucaklar ve göğsüne basar. Sen de küçük 

çocuk gibi ol. Allah seninle ve sen onunla olmazsan rahat bulamazsın 

ve ona ulaşamazsın. Küçük çocuk gibi ağla ve gözyaşı dök. O zaman 

bir anneden fazla sana şefkat eder ve durumuna acir. Sana gelir ve 

rahmet kolları üstünde seni taşır. Nimet kanatları ile sana gölge eder. 

Şefkatli kucağına seni alır, göklü bir gıda ile seni besler ve her şeyde 

kendisi ile birleştirir. Allah’ta sabit kaldıkça yüce nisbetinin şerefine 

nail olursun. Nimet ve kutsallıkta arttıkça ona daha fazla 

benzeyeceksin. 

Allah’la bağlanan nefs, onunla ruhta, akılda, istekte, fikirde ve 

tasavvurda birleşir. Her şeyde onunla olur. Ondan başka birşey aramaz 

ve düşünmez. Başkasını tasavvur etmez. Allah’ın istediğinden başka 

birşey istemez. Eğer cesediyle yaşar ve yer üstünde yürürse, ruhu, aklı 

ve fikriyle göktedir. Nimet tahtı ve ilahi rahmetin kürsüsü önünde 

durur. Yer üstünde rahat ve sevinçli olarak yürür. Çünkü akıldan 

üstün izzete varis olduğunu bilir. Rabbın mirasi olduğu ve Rab da 

onun mirasi olduğuna güvenir. 

Allah’la birleşmek istiyen kimse, onu her şeyden üstün sevmeli, 

yüreğini ona vakıf etmelidir. Babalara, kardeşlere, karıya, akrabalara 

ve dostlara tercih eder." Babayı veya anayi benden fazla seven bana 

layık değildir; oğlu veya kızı benden fazla seven bana layık değildir". 

(Mat. 10: 37). 

Kuş kanatsız olursa havada uçamaz. San de ilahi tabiatla gerçekten 

birleşmezsen, tabiatınla o yüce zirveye çıkamazsın. Beşeri tabiat 

günahkâr ve suçludur bir şeye gücü yetmez. Fakat Allah’la birleşirse 

temizlenir ve derecesinden fazla yükselir. Kutsal olur, alçak elem ve 

arizalara boyun eğmez. Allah’a karşı hevesi arttıkça, onun da ona olan 

isteği ve yaklaşması artar. Onunla birleşir ve ona bakarsan, onu butun 
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canından ve butun yüreğinden ararsan, sende hazır olduğunu 

bulacaksın. O zaman aklını kapamış olan perde kalkacak ve Rabbi 

açıkça göreceksin. Güzelliğinin ruyatile lezzet bulacaksın. Tesellisinin 

tatlılığını duyacaksın. Düşmanlarına galip geleceksin. Kovalıyanların 

ellerinden seni kurtaracak. Seni çeviren kötülüklerden koruyacak ve 

her şeyde sana her şey olacak. Sana yol, kapı, hayat, saadet, taç, 

barınak, minare, silah, hikmet, iyileşme ve esenlik olacaktır. 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Nimete Ve Tesiri için Yüreğin taâtma olan ihtiyacı 

Biz, bu hayatta durmayan savaşlar ve çekişmeler içindeyiz. Günahın 

ve aldatmanın dalgaları, her anda yüreklerimize çarpar. "Beden ruha 

karşı ve ruh bedene karşı arzu eder". (Galat. 5: 17). Resul Favluş 

hasret çekmeğe sevk eden ve bunu söyleten budur. "Fakat ben azamda 

başka bir kanun görüyorum ki, fikrimin kanunu ile muharebe ediyor, 

ve azamda olan günâh kanununa beni esir ediyor. Ne zavallı adamım! 

Bu olum bedeninden beni kim kurtaracak? Rabbımız İsa Mesih 

vasıtası ile Allaha şukur". (Rom. 7: 23 - 25). 

Günâh bizde fena tohum ve kirli kökler bırakmıştır. Bu sebepten, 

tabiatımız genç iken, zayıf ve kötülüğe istekli olmuştur. Kuvvetten 

sadece zayif bir irade ve alçak bir marifet bizde kalmıştır. Bundan 

dolayı, yararlı gorduğu şeyleri yapmağa gucu yetmez olmuştur. 

Hürriyet ışığı ve ilahi hakkın nuru ondan gizlenmiştir. Bu nedenle 

insan fazileti ne kadar tutarsa, yine şehvet ona karşıdır ve bedenin ona 

karşı olduğunu goruyoruz. Ah! Zayif canlarımız bu gibi savaşta, böyle 

çekici etkenler içinde ve çalkalayıcı istekler arasında ne yapabilir? 

Ey sevgili yorulma, korkma. "Bizi kuvvetlendirende her şeyi 

yapabiliriz". (Fil. 4: 13). Kulak ver, Rabbın sesini işit. " inayetim sana 

yeter, çunku kuvvetim zayıflıkta tamam olur". Öyle ise ancak Resul 

ile cevap verirsin: "imdi hoşlanarak zayıflıklarımla daha fazla 

övüneceğim, tâki, Mesih’in kuvveti benim üzerime konsun. Bundan 

dolayı Mesih uğrunda zayıflıklara, sitemlere, yoksulluklara, eziyetlere 

ve darlıklara razıyım. Çunku ne zaman zayıf isem, o zaman 
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kuvvetliyim". (2. Kor. 12: 9-10). 

Bu çetin savaşta Rab sana nimet verir, insanın kolu onunla 

kuvvetlenir. Tabiatın kuvvetlerini yenmeğe güçlü olursun. Hakkın bize 

verdiği ve yüreğimize yavaş yavaş gizlice tesir eden bu vergi, çok 

yüksek bir Tanrı vergisidir. Çünkü atifaları değiştirir ve iç duygular 

olgunlaşmaya götürür. Ağacın büyümesini ve gövdesindeki meyvanın 

tesirini his etmediğin gibi, aynı şekilde nimetin tesirini his etmezsin. 

Zira yüreğine azar azar tesir eder ve nefsine yavaş yavaş işler. Tâki 

kâmil bir adam olursun. " Yel istediği yerde eser, onun sesini işitirsin, 

fakat nereden gelip nereye gittiğini bilmezsin". (Yuh. 3: 8). Böyle bir 

ruhtan doğan, Tanrı vergilerini istediği gibi ve herkese yararlı gördüğü 

şekilde ve miktarda dağıtır. Her yer bir şekil tohum ve bir çeşit 

meyva yetiştirdiği gibi, böylece Cenabı Hak hikmetine göre 

yüreklerimize nimetini coşturur. "Çünkü kimine Ruh vasıtası ile 

hikmet kelâmı ve diğerine aynı Ruha göre ilim kelâmı, başkasına aynı 

Ruhla iman ve diğerine ayni ruhla şife mevhibeleri ve diğerine 

kudretli işler yapmak, diğerine peygamberlik ve diğerine ruhların 

temyizi veriliyor". (1. Kor. 12: 8-10). 

Rab, kutsallığı silinmeyecek şekilde bizde basmak istemiyor, ancak 

tabiat gibi nimeti bizde işler. Odun kuru olmazsa yakmağa yaramaz ve 

onda ateş işlemez. Böylece sen nimetin tesirine hazır olmalısın. Nefsini 

ona ve Ruh vergilerinin kabulüne hazırla. Nimette vuyu ve onunla 

yaşa. Onsuz verimsiz kalacaksın. Onunla kurtuluş bulacaksın ve 

kurtuluş meyvasını vereceksin. Gece gündüz, sıkıntı ve refah 

zamanında teselli, kuraklık anında seninle olsun. Zira o seni doğru 

yola güder ve aydınlatır, korur, kuvvet verir ve yardım eder. Onunla 

gerçeklenip gösterdiği doğru yolda yürüdüğün zaman, tabiatın 

yapamadığı şeyleri yapabileceksin. O, acılığı tatlılığa, sıkıntıyı 

genişliğe, katiliği yumuşaklığa, çörakligi verimliliğe, sarp yerleri 

düzlüğe ve hor görülmeği sevince çevirecektir. Sana ebedi kurtuluşun 

payi, zırh, kuvvet ve silah olacaktır. Sana hakkı öğretecek, hikmet ve 

terbiyeyi aşılıyacak, sıkıntıda sana teselli verecek, yolunu aydınlatacak, 

her keder ve üzüntüyü senden kovacak, korkuyu uzaklaştıracak, 

daima sana arkadaş olacak ve iyi yola güderek Allah’ın suretine 
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döndurecek. 

ONDORDUNCU BOLUM 

Nimeti kabul etmek için firsatı bulmak ve Allah’ın sesini duymak 

Dağınık akıllarda ve bulanık yüreklerde nimet tesir etmez. Ancak 

durgun ruha, temiz ve doğru yüreğe tesir edet. Rab seni çağırırsa, 

sesini işit, emrini dinle ve Karşılamasına çık. Zira sesini işitmezsen, 

kurtuluşu bulamazsın. Meğer daima sesini işitmeğe hazır ol. Sevindirici 

sesini işistiğin zaman yüreğini katılaştırma, ancak Samuel ile söyle: 

"Ya Rab söyle, çunku kulun dinliyor". (1. Sam. 3: 9). Nimetin suretini 

kabul etmek için mum gibi yumuşak ol. Tesirini duymayan katı 

yürekliler gibi olma ve aziz Ruha isyan gösterme. "Ey boyunları sert, 

yürekleri ve kulakları sunnetsiz adamlar! Siz daima Ruhülkudüse karşı 

duruyorsunuz. Atalarınızın ettiği gibi siz de ediyorsunuz". (R. Iş. 7: 51). 

Cenabı Hak, nimetlerini her zaman sana vermez. Vergilerini kabul 

etmek fırsatı bul Her zaman seni aramaz. Bunun için seni çağırdığında 

sesini işit. "Bir Melek bazen iner ve suyu çalkalar, ilk inen 

hastalığından şifa bulurdu". (Yuh. 5: 4) denildi. Sakın ihmal etme. 

Şimdi sesini işitmeyip yüreğini katılaştırırsan, bir zaman gelir seni 

işitmiyecektir. Onu red etme ki, o da seni red etmesin. Onu ihmal 

etme ki, seni ihmal etmesin. Kurtarıcısı davet ettiği çok malı olması 

dolayısiyle kederli giden zengin genç gibi olma. (Mat. 19: 22). 

Kurtarıcı doğduğu zaman, haberi her yere yayıldı ve butun 

Yahudiye’ye ulaşti. Fakat ona secde kılmak için koyunlari bekleyen 

yoksul çobanlarla, uzak yerlerden gelen müneccimlerden başka giden 

olmadı. (Lu. 2: 15, Mat. 2:1). Müjdelemeğe başladığı zaman ilkin basit 

ve yoksul avcılardan başka kimse onu kabul etmedi. Yesu’un sesine 

kulaklarını tikayıp dünyanın sesini dinlemeğe özlem duyma. Nimetin 

davetini bırakıp dünya isteklerine bakma ve canını dünya ile 

ilgilendirme. Niçin kendi kendini böyle kalın zincirlerle bağlarsın? Bu 

ağır büyüklükten kurtul. Hayatın lezzetleri ve geçici şeyleri seni 

aldatmasın. Çunku sevinci kedere ve tatlılığı acılığa döner. Aldatıcı 

dünyanın şarabı seni gururlu etmesin, sonunda hor görülürsün ve esir 
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olursun. Ayaklarınla butun şehvetlerini bas. Zenginliğini yoksulluk ve 

izzetini hakaret say. 

Rabbın sesi sevindirici ve lezzetlidir, onu işiten ve dinliyen mutludur. 

"Rab Allah ne soyliyecek, dinliyeyim. Çünkü kavmına ve yolunda 

yürüyenlere selamet soyliyecek". (Mez. 85: 5). işit ve selamette 

olacaksın. Dinle, rahatta lezzet göreceksin. Aklını ona çevirirsen, iç 

rahatlığına nail olup Allah selametinin sana ulaşacağını göreceksin. 

"Nöbet yerinde duracağım ve kulenin üzerinde dikileceğim. Benimle 

ne söyleşecek ve şekvamdan ötürü ne cevap vereceğim göreyim diye 

bekleyeceğim". (Hab. 2: 1). Nimeti dikkat ile sakla. Düşmekten sakın 

ve seni yanlışlığa götüren her şeyden kaç. Nimeti kaybetmemek için 

uyanık. Yaptığına pişman olmaktan ve kazandıklarını kaybetmekten 

sakın. 

ONBEŞİNCİ BÖLÜM 

Rabbm Sesini Işitmiyenin Cezası ve Bırakılması 

Rab bütün insanları davet edip söyler "Ey sizler, her susayan ve parası 

olmıyan, sulara gelin. Gelin, satın alın ve yiyin; gelin de parasız ve 

bedelsiz şarap ve süt alın. Niçin parayı ekmek olmıyan şeye ve 

emeğinizi doyurmıyan şeye veriyorsunuz? Beni iyi dinleyin ve iyi olan 

şeyi yiyin ve temiz şey ile canınız lezzet bulsun". (Eş. 55: 1-2). 

Rabbı, bulabilirken arayın. Yakın iken onu çağırın, uygun zaman işte 

şimdidir. Kurtuluş günü işte şimdidir. (2.Kor. 6: 2). "Bugün onun sesini 

işitseniz, yüreğinizi katılaştırmayın".(Mez. 95:7-8). 

Rabbın ve Resullerin vaizları budur. Dünya halkı sesini işitsinler. 

Fakat bazılarının kulakları var işitmiyorlar, yürekleri var anlamıyorlar, 

işitmemek ve iman etmemek için göz ve sağgörülerine perde çektiler. 

Bahtları karadır, figan edip ağlıyacaklardır. O zaman çıtırdarlar, fakat 

onları işiten yok. Yalvarırlar, fakat merhamet eden yok. Çunku Rabbı 

bırakıp ona itâat etmedikleri için, o da onları bırakıp tanımıyacaktır. 

"Hikmet dışarda yüksek sesle bağırıyor. Meydanlarda sesleniyor. 

Gurultulu sokak başlarında bağırıyor. Kapıların girilecek yerinde, 

şehirde sözlerini söylüyor. Ey cahiller, ne zamana kadar cehaleti 
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seveceksiniz? Ne zamana kadar alaycılar, alay etmekle sevinç 

bulacaklardır, ve akılsızlar bilgiden nefret edeceklerdir? Ben tedip 

ederden geri dönün, işte üzerinize ruhumu dökeceğim, size sözlerimi 

bildireceğim". (Mesel 1: 20-23). Böylelikle Yesû şefkatli sesile onlara 

vazeder ve her zaman onları davet eder. Onları rahata, saadete, huzura 

ve selamete davet ediyor. Fakat onlar sağırlaşıyorlar. Dünyanın 

keçiboynuzundan yemekle zaman geçirerek lezzet bulduklarını 

sanıyorlar. Onlar böyle iken, yani merhametin sedasını işitmedikleri ve 

adlın sesini dinlemedikleri zaman, işte onları titreten diğer bir ses 

bağırıp söyler: " Mademki ben çağırdım, siz dinlemediniz. Elimi 

uzattım, bakan olmadı. Butun öğütlerimi hiçe saydınız. Tedibimi de 

istemediniz. Ben feleketinizde güleceğim. Size korku gelince, üzerinize 

korku bir fırtına gibi gelince, Felâketiniz bir kasırga gibi gelince, 

üzerinize kaygı ve sıkıntı gelince alay edeceğim. O zaman beni 

çağıracaklar, fakat cevap vermiyeceğim. Beni erken arıyacaklar, fakat 

bulmıyacaklar. Çünkü bilgiden nefret ettiler ve Rab korkusunu 

seçmediler. Benim oğudumu istemediler ve tedibimin hepsini hor 

gördüler. Bunun için kendi yollarının meyvasından yiyecekler ve 

kendi düzenlerine doyacaklar. Cahil adamların döneklikleri kendilerini 

öldürecektir ve akılsızların kaygısızlığı kendilerini yok edecektir. 

Fakat beni dinliyen emniyette oturacaktır, kötülükten korkusu 

olmayıp rahat bulacaktır". (Mesel 1: 24-33)... işitsinler diye kime 

söyliyeyim ve kime şehadet edeyim? işte onların kulağı sunnetsizdir. 

iyi dinliyemezler. işte Rabbın sözü kendileri için bir rusvaylık oldu, 

ondan haşlanmıyorlar. Mekruh şeyi yaptıkları zaman utandılar mı? 

Hayır, hiç utamnadılar. Kızarmanın ne olduğunu da bilmiyorlar. 

Bundan dolayı düşenler arasında onlar da düşecekler. Ben onları 

yoklayınca sürçecekler". (Yer. 6:10, 15). 

Rab bu gibilerden yaka silker ve söyler: Dilemiyenlerin sesini işittim 

ve ben aramıyanlar tarafından bulundum, işte ben söyledim. Asi bir 

kavma bütün gun ellerimi uzattım. O kavm ki, yerinde dur, bana 

yaklaşma diyor. Onlar benim burnumda duman, butun gun yanan bir 

areştirler. işte, önümde yazılmış duruyor: Susmıyacağım, fakat 

bağırlarına cezalarını vereceğim. Rabbı bırakan sizleri kılıca 
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ayıracağım. Hepiniz boğazlanmak için eğileceksiniz. Çunku çağırdim, 

cevap vermediniz. Konuştum, dinlemediniz. Ancak gözlerimin önünde 

kötü olanı yaptınız ve hoşlanmadığım şeyi seçtiniz. Bundan öturu Rab 

diyor: işte kullarım yiyecekler, siz ise aç kalacaksınız, işte kullarım 

içecekler, siz ise susuz kalacaksınız. İşte kullarım sevinecekler, siz ise 

kederleneceksiniz. İşte kullarım yürek ferahından terennüm edecekler, 

siz ise yürek rahtsızlığından bağıracaksınız ve ruh kırıklığından ötutu 

figan edeceksiniz. (Eş 65: 1-14). 

"Onlar yollarını seçtiler ve kendi iğrenç işleri ile canları sevindi. Ben 

de onların belalarını seçeceğim ve yıldıkları şeyleri üzerlerine 

getirceğim. Çünkü çağırdığım zaman cevap veren olmadı. Söylediğim 

zaman dinlemediler". (Eş. 66: 3-4). 

"Karanlıkta ve ölüm gölgesinde, düşkünlük ve demir ile bağlı 

oturdular. Çünkü Allah’ın sözlerine isyan ettiler ve Yüce Olan’ın 

sözünü hor gördüler. Onların yüreklerini ağır işle alçalttı. Düştüler ve 

yardım eden yoktu". (Mez. 107: 10-12). 

"Çünkü Allah dinsizin canını aldığı zaman onun ümidi nedir, kazanç 

edinmiş olsa bile? Onun üzerine sıkıntı gelince, feryadını Allah 

işitirmi?" (Eyüb. 27: 8-9). 

Vay Rabbın sesini işitmeyenlere. Vay nimetin sırrına itiraz edene, 

hakka karşı durana ve yüreğinin kapısını ışık girmesin diye kapayana. 

Ebede kadar karanlıkta kalacaktır va Allah’ın öfkesi üzerine inecektir. 

Canında bir sıkıntı duyacaktır. Durgunluk ve selameti bilmiyen, 

karaben deniz gibi olacaktır. 

ONALTINCI BÖLÜM 

Bütün Arzun ve Güvenin Yalnız Allah’tan Olmalıdır 

Hedefin Allah olsun. Butun arzunu, isteğini ve en uzak ümitlerini ona 

yönelt. Eğer bütün güvenin Allah’ta olursa, neden korkacaksın? Bir 

şeyden korkma. Onunla durumun mesut ve hatırın şad olacaktır. 

Onsuz her zaman sıkıntı ve yoksullukta olacaksın, hasretler canını 

sıkacak ve ağrı kolları üzerinde kıvranacaksın. Kendisi senin tesellin 

olsa, yerdeki hiç bir şey rahatını bozmıyacak. Onu senin ümidin ve 
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teselli edicin yapsan, her şeyi kendi önünde kolay bulacaksın. Allah 

seninle olmazsa, mal sana yaramıyacak, dost ve arkadaşların sana 

faydası dokunmıyacak, yer üstündeki hiç bir şey sana teselli 

vermiyecek. Sen ihtiyaçlarını yalnız Allah’tan iste. O seninle olmazsa, 

bu hayatta hangi şey sana fayda verecek? Kuvvetli olan seni 

kurtarabilir mi? Hikmetli danışman seni yolda hidayet edebilir mi? 

Sıkıntı ve tecrübe zamanlarında dostlar seni teselli edebilirler mi? Ne 

bir kuvvet seni kurtarabilir ve nede bir şey seni koruyabilir. Fakat 

Allah seninle olursa, yardımcın, koruyucun, öğütçün, kuvvetin, 

tesellin, ümitlerinin hedefi ve tesellinin gayesi olacaktır. Bu hayatta 

yararlı, saadet ve esenlik yolu olduğu görünen her şey gerçekte 

aldatmak ve hiledir; ayni zamanda güçlük ve sıkıntıdır. Meğer bütün 

güveni Allah’a bağlamak ve isteği yalnız ona yöneltmek, hayatın 

hedefi ve canların oz arzusudur. Ey sevgili! Dikkat ile iyi bak. Sayısız 

yaradılışlar, sonsuz evrenler işte senin onudedir. Fakat hepsi 

geçicidirler. Yoktan geldiler ve tekrar yoka dönecekler. Sebatsız 

yoktan ve devamsız vücuttan rahat ve esenlik mi istiyorsun? 

Gördüğün çok güzel evrenler, çabucak göz önünden kaybolacaklar ve 

ondan oluştukları yokluk merkezlerine çökecekler. Tek değişmiyen 

yalnız Allah’tır. O, sonsuz olarak kalımlıdır. Evrenler, yaradılışlar hep 

bozulup yok olacaklardır. Yalnız Allah sonsuza kadar kalacaktır. Her 

şey değişir ve zaman onu değiştir. Yalnız Allah dun, bugün ve sona 

kadar Yanıdır, değişmez, sonu olmaz ve yılları tükenmez. Ey alçak 

yaradılışlar ve değersiz evrenler! Allah’ımın izzetine karşı gözlerimin 

önünden gizlenin, yok olun. Fikrimi, aklımı, hissimi Allah’ı durup 

düşünmek için çevirdiğim zaman zihimin önünde bir daha 

görünmeyin. Bu hayatta, bu yaradılışların arasında yüreği rahat edecek 

bir şey yoktur, toprak olan evrenle bağlanırsa, hayat çok ağır ve 

yorucu olur. Buna inanmak ne kadar lezzetli duşunuş, kutsal ve tatlı 

bir tasarımdır. Meğer canın yalnız Allah la sevinsin. O zaman 

nurlarının izzetti sana görünecektir. Yarab işte tattığım sevginin 

tatlılığı ile hoşlanıyorum. Duysal hayatın lezzetlerinden ne kadar fazla 

sevimli bir ateştir. Keşke ben onda batmış olup kendimi unutarak 

bendeki varlığından başka bir şey sezmeseydim. işte ben ruhça aşıkım 
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ve ne yapacağımı bilmen. Bütünümle bu sevginin ateşlerinde ortak 

olmaktan başka bir şeyim yoktur. Bu kutsal ve yüksek sevginin 

denizinde yüzmekten başka bir şey arzu etmen. Bu sevgiye yapışan bir 

ses aklımı tutkun ve yüreğimi esir edip söyler: Sevgimin konusu 

yalnız Allah’tır. Ebededek, ebededek yalnız Allah’tır. 

ONYEDİNCİ BÖLÜM 

Dünyadan Esenlik istememek 

Rab buyurmuştur: "Size esenlik bırakıyorum. Benim selamimi size 

veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum". (Yuh. 14: 27). 

Bu söz ne kadar tatlı ve ne kadar hoştur. Esenlik ne kadar iyidir ve 

ona sahip olan ne kadar bahtiyardır. Çokları esenliği arzu ediyolar ve 

ona kavuşmak için çalışıyorlar. Fakat ona nail olanlar azdirlar. Çokları 

yorulup çalıştılarsa da ona kavuşamadılar. Bunun sebebi ise, yoluyla 

istemediklerinden ve kapılarından girmediklerindendir. Hala dünya 

çoklarını aldatır. Esenlik ve rahatlık kaynağı olduğunu sandırır. 

Zengine diyor: Bu aşamanda niye duruyorsun? Yoluna devam et ve 

hâzinelerini doldurmağa çalış. Sarı altunlardan çok topla ve yüreğini 

ona bağla. Ona taparsan, rahat bulacaksın. Bu zavallı insan, gururun 

sesini işitip günlerini ve hayatını mal toplamakla tüketir. Hırsının 

yüzünden, topladığı malın lezzetinden kendini yoksun eder. Sonra 

esenlikten yoksun olarak bu dünyadan çıkar ve sonsuzluğa girer. Buna 

rağmen dünya insanı aldatmaktan vazgeçmez ve aldatmasına devam 

edip söyler: Niçin böyle üzüntülü ve kederlisin? Niçin canının 

lezzetlerden doyurmuyorsun? Böylelikle herkese var sanılan bir saadet, 

yalancı bir esenlik göstermekle onları bir tuzaktan diğerine duşurur ve 

hilesi ile akıllanını temelsiz sevinçlere götürür. Kötü adam, 

kötülüğünde; cimri ise mal toplamasında; kahraman, Kuvvetinde; obur 

ise oburluğunda; keramet sahibi de aşmalarında olduğunu sanır. Fakat 

bunların hiç birisi esenliğe nail olmaz. Çunku dünya insanlara sayısız 

ağrılar, zorluklar, gamlar, sıkıntılar ve kederlerden başka bir şey 

vermez, işte dünyanın esenliği budur. "Kırgın ve sefalet onlarin 

yollarındadır ve esenlik yolunu bilmediler". (Rom. 3: 16-17). Dünya 
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ancak İsrail peygamberleri gibidir. "Onlar ki, Yeruşalim için 

peygamberkik ediyorlar ve esenlik yokken, onun için esenlik ruyetleri 

görüyorlar". (Hez. 13: 16). Aç olan rüyasında yediğini, uyandığında 

karnı boş olduğunu ve susuz olan rüyasında içtiğini, uyandığında 

susuzluktan yanar olduğunu gördükleri gibi böylece dünyadan 

esenliklerini istiyen sevenlerine yorgunluk ve sıkıntıdan başka vermez. 

Bunu bildikten sonra esenliğini .... mi istiyorsun? Dalgalara ıstırabımı 

durdur ve kasırgalara korkumu yatıştır nasıl söylersin? Hayatın hakkı 

için insana isabet eden dunyaki tasa ve kaygılar, üzüntü ve kederler, 

güçlük ve ağrılar, şaşkınlık ve tecrübeler dünyada esenlik olmadığını 

ilan ederler. Hasret ve inlemek, bağırış ve figan etmek, ah ve 

eninlerin sesleri sana gerçeği gösteriyorlar ve insanların saadet 

adlandırdıkları batıl şeyleri ortaya çikarıyorlar. Yorgunluk ve zorlik 

yerinde saadet olmaz. Bu dünyada saadeti ariyan, usanıncaya kadar 

sular üstünde çırpınan kuşa benzer. Dünya egemenliğine sahip olsan 

bile rahatlığın lezzetini tatmıyacaksın. Zira varlığın, Allah’ın sureti 

üzere yaratılmıştır. Başka bir şey ona yakışmaz. Çünkü Cenabı Hak, 

içinde yalnız kendisi yerleşmesi için onu yaratmıştır. Bunun için 

gerçek esenlik yalnız kendisidir. Ey canım! Yerdekilerin, göktekililerin 

ve herşeyin üstünde olan Allah’ta iç rahatliğına kavuşuncaya kadar bu 

hayatın çölünde zahmet ve zorlukta, sıkıntı ve ıstırapta kalacaksın. 

Zira gerçek esenlik Rab’tır. Bu esenlikte yat, uyu. (Mez. 4: 8). 

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM 

Esenlik ve Rahatlık Yalnız Allah’tan İstenmelidir 

Dünyada esenlik ve rahatlığı istiyen, huzursuzluk ve ıstıraptan başka 

şeye nail olamaz. Çunku daima değişmek ve devrimler geçirmek, 

dünyanın ozelliklerindendir. "Gerçek selam ise, indinde değişiklik 

yahut döneklik gölgesi olmıyan Allah’tan alınır" (Yak. 1: 17). Dünyaya 

yapışan, güvenliğini ve sevincini onda ariyan, ebede kadar esenliğe 

nail olmaz. Tam tersine hayati boyunca sıkıntı içinde kalacaktır. Ey 

sevgilim! Allah'tan başkasına güvenirsen, yorgun kalacak ve acı 

çekedeksin. Fakat sevgini ve esenliğini Allaha bağlarsan, hiç bir şey 
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esenliğini senden koparamaz ve rahatını bozamaz. Butun durumlarda 

esenlik seninle birlikte kalacak ve rahatın sürekli olacaktır. Bu 

dünyanın durumları tabii olarak değişir. Esenliğini ona bağlıyan, onun 

gibi kendisi de her gün durumdan duruma dönerek hiç bir esenlik 

bulmıyacaktır. Fikir rahatlığını yerin kurumlarında, malların 

çokluğunda, kuvvet ve sağlıkta, dünya kerameti ile arzusunda ve bu 

dünyanın diğer umurunda bulamazsın. Ancak yalnız Allah’ta bulursun. 

Cünyanın umuru canını doyurmaz ve arzularını doldurmaz. Zira canın 

gerçek besini değildir. Yoksa bana söyle. Cimri neden mal 

toplamaktan doymaz? Mal, canın besini olmadığından değil mi? Bir 

gemiye binen yemek ve içmesini denizden istememeli, ancak 

zahiresini beraberce taşımalıdır. Böylece sen dünyanın denizindesin. 

Canın ebedi besinini dünyadan isteme. Zira onun bu dünyadan değil, 

gökte olan başka bir besini vardır. 

Dünya lezzetlerinden rahatlıği, esenliği ve sevinci istersen, sonra 

ağlayıp üzüleceksin. Eğer sevinci şu vaya bu lezzette sanırsan, 

aldanırsın. Eğer arzuna uygun şeylerde saadetini ararsan, doğruluk 

yolundan sapmış olursun. Çünkü bugün sevdiğinden yarın nefret 

edersin ve bir daha görmek istemezsin. 

İsrailliler önce özemle kudret helvasinı topladılar. Ondan doyunca 

nefret ettiler. Soğan ve sarmısak yemek için Mısır’a dönmeği tercih 

ettiler. Dünyadan esenlik ve sevinç bekledikçe esenlik ve sevince nail 

olmazsın. Lâkin esenlik ve sevincini Allah’tan beklersen, onlar 

değişmeksizin sende kalacaklar, insan Allah’tan uzak durdukça, can 

sıkıntısı ve fikir dalgınlığı içinde kalacak, gerçek esenliğe nail 

olmiyacaktır. Gerçek esenlik ve saadete ulaşmak için Allah’a yaklaş. 

Ey Allah’ım senden kaldıkça huzursuzluk içindeyim. Bana yaklaş ve 

beni yanına çek. Zira her akıldan üstün oğullarının esenliğinden 

doymak istiyorum. Sürgün yerinde güçlük ve sıkıntı içindeyim. 

Gönlümü tesellinle ıslat. Bu gurbet yerinde ve bu yoksulluk deresinde 

beni eseliğine yaklaştır. Ey canım! Esenlik yolundan sapmamak için 

değişikliğe maruz olan dünyanın umuruna bakma. Görüşlerini, 

isteklerini, içindekilerini bütünüyle yalnız Allah’a yöneltsen, tam 

esenliğe ve huzura erişeceksin. Allah’tan başka dünyada isteklerini 
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dolduran ve doyuran, sana sevinç getiren Hiç bir şey olmadığını da 

bil. Şaraptan başka bir şey olmiyan yerlerde gezme. Eşyanın 

tabiyatında bulunmiyanları isteme. Allah’tan başkasında saadati, hayri 

arama. O yalnız sana her şeyin yerine geçer. 

ONDOKUZUNCU BOLUM 

Gerçek Esenliği ve Tam Rahatı Getiren Şeyler 

Tam gerçek esenlik, dünya değişikliklerinin dalgalari arasında iç 

huzuru ve yürek rahatlığı ile saadeti elde etmekten ibarettir. Bu 

esenliğe kavuşmak için Allah’ta sabit ol. Kaybedince onlara üzüleceğin 

şeyleri bırak, yüreğini onlara bağlama. Güvenin yalnız Allah’a olsun. 

Seni ilgilendirmiyen şeylere karışma. Sana özgü olmıyanlardan ötürü 

üzülme. Boş şeylerle uğraşma. Esenliği kaybettirecek şeylerden, 

kıskançlık ve çekişmelerden uzaklaş. Şendeki kotu alışkanlıkları 

kökünden kopar., için temiz, fikrin, sabrın ve isteğin kutsal olsun. Hiç 

kimse hakkında kotu düşünme. Kotu isteklerin tersini yap. Rahat ve 

esenliği bulmak için şehvetlerini tut, acılarını gemle, duygularını 

bağla, özlemlerini tut. Zira esenlik arzulara uymakta değil, onlara 

karşı koymak ve boyun eğmemektedir. 

Allah’a bak. Yüreğini ve iradeni ona teslim et. O’nu sev. Saadet ve 

şenliği kazanırsın. Alçak gönüllü, hoş sohbet ve barış sever ol, 

esenliğin oğlu olacaksın. Her kirlikten kendini temizle, yüreğinden 

kötü tohumları sök, Allah’ın esenliğini duyacaksın. Dünyadaki kötü 

şehvetleri hakir gor ve içindeki şeylere yüreğini bağlama. Zira 

lezzetlerini ve şehveterini hakir görmezsen ve yalnız Allah’ı 

aramazsan, hayatın boyunca esenliğe kavuşmazsın. Esenliği kazanan, 

butun dünyayı tutan ve butun bilgileri en ustun derecede 

kazananlardan iyidir. Sabırlı, dürüst fikirli, sağlam iradeli ol. Esenlik 

yüreğinde olacaktır. Sabırlı adam, ağrı ve afetlere uğrasa bile Allah’la 

kıvanç ve esenlik bulacaktır. Sabırsız ve kotu fikirli adam ise en hakir 

şeylerde bile daima korku ve huzursuzluktadır. Çunku dünyanın 

afetlerini kendisinden uzaklaştıran kimsesi yoktur. 

Şehvetlerin ve kotu isteklerin seninle savaş halindedirler, şendeki 
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esenliği senden çekmek isterler. Düşmanın senden uzak olduğunu 

sanma. Senin evinde, seninle durmaktadır. Şehvetlerinden uzaklaş, 

bütün hareketlerini tut. O zaman esenliğinden emin alacaksın. Kendi 

içine gir ve eğri özlemlerini öldür. O zaman sende şimdi acı sayılanın 

tatlılığını duyacaksın. 

Güve yünü ve böcek tahtayı bozdukları gibi, azgın şehvetler ve eğri 

özlemler de yürekteki esenliği bozarlar. Butun duygularını tutarsan, 

sükünet ve huzurla sevineceksin. Sakin ve durgun ol, rahat ve huzurda 

olacaksın. En sonda bunu bil: Kuddüs Allah’ın ruhu ancak dürüst ve 

temiz yürekte yerleşir. 

YİRMİNCİ BÖLÜM 

Allah’ın İsteğine Kendini Teslim Etmek 

Gerçek sevenin kuralı, sevilenin isteğini yapar ve istemediğinden 

nefret eder. Sevginin yüksek örneği budur. Meğer isteğini, onun 

isteğine uydurmazsan, Allah’ın sevgisindeki gayesine ulaşmazsın. 

Allah’ın isteğinden yetkin ve iyi birşey yoktur. İsteğin, onun isteğile 

birleştikçe, isteğin daha yetkin ve daha iyi olacaktır. En yetkin varlık 

Allah’tır. Onun isteğine uyarsan, senin isteğin kutsal ve yetkin 

olacaktır. Her şeyde isteğin olsun söyle. 

Günahtan başka dünyanın her olayı Allah’ın iznile olur. Öyle ise her 

olayı şükür ve sevinçle kabul etmelisin. Zira Ulu Tanrı tarafından 

yapılmıştır. Bu yolda yürürsen ve bu kurala alışırsan, hiç üzgün ve 

sıkıntılı olmıyacaksın. Tam tersine emniyet, sükünet ve esenlikle yer 

üstünde yaşayacaksın. Kendini büsbütün Rabba teslim et. Kendini 

guçlünün eline koy. İsteğin, onun isteğine uyacaktır. Ulu Tanrı’ya 

kişiliği teslim etmek ve ona tam güvenmek, her esenliğin kökü, her 

sükûnetin kaynağı, her hayır ve saadetin pınarıdır, Kendini ilahi 

inayetin eline bırak. O, istediği gibi seni yönetir ve sevdiği yere 

dönderir. Böylelikle kendi kendine değil, ancak Allah’la yaşamak 

istediği gösterirsin. Eğer isteğin, onun isteğine uygun ise, onun 

isteğinin tamamlanmasından başka birşey yapma ve sende Allah’ın 

isteğinin tamamlanması işin, başka birşey iştahlanma. O zaman 
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felaketlerde sevinecek ve sıkıntılarda korkmaz yürekli olacaksın. Rab 

da seninle sevinecek ve sana gerçek lezzeti verecektir. Zira Allah, 

yolunda yürüyeni sever. Bunun için Cenabı Hak, Davut Peygamberi 

ovup dedi: 'Yüreğime göre bir adamı, Yesse öğlu Davut’u buldum. 

Butun isteklerimi o yapacaktır’. (R. Iş. 13: 22). 

Allah’ın isteğine uymak ve sözünü dinlemekle, butun kötü 

özlemlerinin durmasına ve bütün dünyalık şehvetlerinin ölmesine 

kavuşursun. Çunku bütünlükle bu isteğe dalmış olursan ve şehvani 

isteğini yok edersen, boylece kendi kendini inkâr ettikçe, Allah’la 

birleşmen artar. Meğer bu buyuk iyilikten seni yoksun eden ve 

Allah’la birleşmekten seni onliyen şeyleri yolundan ayır. 

Allah’ın cenneti, iyilik, esenlik ve Kutsal Ruh’ta sevinmektir. (Rom. 

4:7) Kendi kendini Allah’ın isteğine teslim etmedikçe, bu sevince, bu 

esenliğe kavuşamazsın. Bu teslimle ruhun sevincine ve azizlerin 

yiğitliliğine kavuşursun. Zamanın durumlarından, ne kadar değişirse, 

etkilenmiyeceksin. Butun üzüntüler teselliye, sıkımlar genişliğe ve 

zorluklar sevince dönecektir. 

Azizlerin durumu işte budur. Yüreklerini Allah’a teslim ettikleri için, 

tam rızasına nail olmuşlardır. Tecrübelerin kasırgaları arasında, 

yüreğin esenlik ve rahatta durması ne kadar hoş, ne kadar güzeldir. 

Bu alevlenmiş yanmıyan çalıya ve ateşli fırında zarar görmiyen 

gençlere benzer. Yarab! isteğinin hükmettiği şeyi yapmayı ve isteğine 

uymayı, sevmediğinden sakınmayı bana öğret. Benim tesellim ve 

ümitlerimin gayesi odur. Fakat ben seninle beraberim. Benim sağ 

elimden tuttun. Öğüdünle bana yol gösterirsin ve sonra beni izzetle 

alırsın. Göklerde başka kimim vardır ve yer yüzünde senden başkasını 

istemem. Bedenim ve yüreğim eriyor. Fakat yüreğimin kuvveti ve 

payım daima Allah’tır. Çunku işte senden uzak duranlar yok olur. 

Senden ayrılıp zina edenlerin hepsini yok edersin Fakat Allah’a 

yaklaşmak bana iyidir. Senin butun işlerini bildireyim diye Rab 

Yehovaya’yı kendime sığınacak yer ettim . (Mez. 73:23-28). 
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YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM 

Allah’ın isteğinin Tamamlanmasında Her Sevinç vardır 

Kendi kendimizi Allah’a teslim etmek ve isteğine uymak bize en 

büyük nimeti kazandırır. Onunla erdemleri elde edebiliriz ve her neye 

rastlarsak, emniyette oluruz. Çünkü Yüce’nin elinde, tedbir ve 

bekçiliğinde bulunuruz. Kendi isteğini tamamlarsan, rahat ve esenliğe 

kavuşacağını sanma. Zira senin esenliğin. Allah’ın eli bizi doğru yolda 

gider. Kendi kendimizi beklemekten ziyade Allah’ın gözü bizi korur. 

Allah’ın isteği, bizim isteğimizden daha kutsaldır. Kendimize 

istediğimizden ziyade, Ulu Tanrı bize öz iyilik ve tam esenlik istiyor. 

İsrail oğulları çölde iken et yemeğe iştehlanıp isteklerinin 

tamamlanmasını istediler. Fakat istekleri, kendilerinin ölümüne sebep 

oldu. ’Eti onlar üzerine toz gibi, kanatlı kuşları da denizlerin kumu 

gibi yağdı. Onları konakları ortasına ve oturdukları yerlerin çevresine 

düşürdü. Yediler ve çok doydular. Böylece isteklerini onlara verdi. 

Henüz yiyecekleri daha ağızlarında iken, Allah’ın öfkesi onlara karşı 

yükseldi ve İsral’in semizlerini yere serdi’. (Mez 78 :27 - 31). 

Azizlerin gökte görecekleri büyük mutluluk, Allah’ın sevgisindeki 

dalmalarıdır. Orada kendilerine ait bütün şeylerden sıyrılırlar. Zira 

yalnız Allah, içlerinde herşey olur. Ondan başka şeylere bakmıyorlar. 

Eğer Allah’ın yolunda yürürsen ve isteğini, onan isteğine katarsan, sen 

yerde iken, göklülerin mutluluğuna ve azizlerin rahatlığına erişirsin. 

Allah tarafından sana gelen sevinç, tecrübe, bolluk, kıtlık ve herşeyi 

iyi bir sabırla kabul ederek katlan. Sana ulaşan her şeye, onu 

beklediğin ve istediğin gibi uyu. Onu yaparsan, rahat ve esenlik 

bulacaksın. Sana olacak şeylere üzülme. Zira Allah’ın, senin için 

istediği tecrübe ve güçlük, kendi kendine istediğin iyilik ve 

meserretten iyidir. Beni izlersen, hiç bir şiddet seni rahatsız etmiyecek 

ve tecrübe seni usandırmıyacak. Gurur ve utanç seni dürtmiyecek, 

hakaret seni incitmiyecek ve hiç bir olayın izi üzerinde kalmıyacak. 

Ancak her şeyde ve her durumda esenlikte olacaksın. Sevindirici bir 

olayı veya keder veren bir şeyi sevinç, şükür ve güzel sabırla kabul 
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edeceksin. O zaman üzgün, sıkıntılı veya usançlı görummiyeceksin. 

Ancak yüzünde sevinç, esenlik, buyuk durgunluk ve sükünet 

görülecektir. 

YİRMİİKİNCİ BÖLÜM 

Allah’ın isteği Ve Hoşgörürlüğü Hakkında Meseller 

Kurtarıcı büyümüştür: ’Babamın bana verdği kaseyi içmiyeyim mi?’ 

(Yuh. 18: 11). Bilatos’a: ’Eğer sana yukardan verilmemiş olsaydı, 

üzerime senin hiç bir kudretin olmazsaydı’.(Yuh. 17: 11). Resuller, 

namazlarında bir ağızdan söyledikleri: ’Davut kulunun ağzı ile 

söyledin: Niçin milletler kaynaştılar ve ümmetler boş şeyleri 

düşündüler? Dünyanın kıralları saf bağladılar ve hükümdarlar bir 

arada Rabba ve Mesih’e karşı toplandılar. Çunku senin elinin veki 

olmasını önceden takdir ettiği şeylerin hepsini yapmak için Hirodes ve 

Pontusdu Bilatos, milletler ve İsrail kavmları ile, meshettiğin kutsal 

kulun Yesu’a karşı, gerçek bu şehirde bir araya toplandılar’. (R. İş. 4: 

25 - 28). Hirodes, Kurtarı,ının öldürülmesini isteğidinde, Beytlehim’ın 

bütün çocuklerını oldurttu. Fakat eli Yesu’a ulaşamadı. Zira saati 

henüz gelmemişti. Yahudiler, sayısız defalar öldürülmesini istediler, 

fakat yapamadılar. Zira o zamanda onlara fırsat verilmemişti. 

Nasıralılar, onu tutup yukardan aşağıya atılmasını istediler’. Fakat 

kendisi aralarından geçip gitti’. (Lu. 4:30). ’Yahudiler, onu taşlamak 

için taşları kaldırdılar. Fakat elleri tutulup kımıldamaz oldular. Onu 

tutmak istediler, lâkin ellerinden çıkmıştır’. (Yuh. 8: 59, 19-39). Fakat 

tayin ettiği saat gelince ’bu sizin saatiniz ve karanlığın kudretidir’, 

buyurdu. (Lu. 22: 53). 

Şavul, Devut öldürmek istediyse de elinden gelmedi. Zira Allah 

tarafından hukum verilmemişti. Rab onu, Şavul’un eline teslim 

etmemişti. Bunun için Allah tarafından izin verilmeden bize bir 

tecrübe, bir felâket gelemez. 

Yusuf un kardeşleri onu öldürmek istedikleri halde, bir çoklarının 

hayatı için Cenabı Hak onu Mısır’a gönderdi. Bunun için kardeşlerine: 

Şimdi beni buraya sattığınıza kederlenmesin ve size guç gelmesin. 
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Çunkü Allah, hayatıkorumak, yeryüzünde sizin için bir kalıntı 

saklamak ve sizi büyük kurtuluşla yaşatmak için beni önünüzden 

gönderdi. Şimdi beni buraya gönderen siz değil, ancak Allah’tır’. 

(Tekvin 45: 5 - 7). ’Bir de korkmayın, ben Allah yerinde miyim? Siz 

bana karşı kötülük düşündünüz, fakat Allah onu büyük kavmı 

yaşatmak için onu iyiliğe çevirdi’. (Tekvin 50: 19-20). 

’Rab, milletlerin damışmalarını bozar. Kavmalrın düşüncelrini hiç eder. 

Rabbın öğüdü ise ebedidir’. (Mez. 33: 10-11). ’Rabba karşı hikmet 

yoktur, anlayış yoktur. Öğüt de yoktur’. (Mesel. 21: 30). Rab 

buyurmuştur: ’Öğüdüm duracak, bütün muradımı yapacağım’. (İşaya 

46: 10). Göklerde ve yerde, denizlerde ve bütün derinliklerde Rab her 

istediğini yaptı’, (Mez. 135: 66). ’Gökler ordusunda ve dünyada 

oturanların arasında dileğine göre işler. Onun elini durduracak ve ona: 

Ne yapıyorsun? diyecek kimse yoktur’. (Daniel 4: 35). 

İstediğini yap ve arzu ettiğin gibi yerin taraflarına koş. Fakat her 

halde Allah’ın isteğinin tamam olması gerektir. Kendi isteğinin 

tamamlanmasına ve Allah’ın isteğini durdurmaya ne kadar fırsatlar 

kullanırsan, her halde onun isteğinin ve öğüdünün tamam olması 

gerekir. Yusuf cezaevinde iken baş sakıdan onu Firavun huzurunda 

anmasını diledi. Allah’ın yanında Yusuf’u cezaevinden çıkarması kolay 

bir şeydi, Fakat Cenabı Hak buna razı olmaı ve çıkmasını istemedi. 

Ancak izzetle çıkmasını istedi. Tâki Mısır ülkesine efendi olsun. 

Bunun için Yusuf unutuldu ve Allah’ın isteğinin tamamlanması zamanı 

gelinceğe kadar tutuklu bırakıldı. Tâki şeref ve izzetle çıksın. Kıs, 

kaybolan merkeblerini aramak için oğlu Şavol’u gönderdi ve boşuna 

yürüdü. Fakat Samuel Peygambere bir gençle sormağa gidince, Cenabı 

Hak, peygambere kıral olacak bir zattı yanına göndereceğini söyledi. 

Merkebleri aramağa gitti. Orada Allah’ım isteğini, yani İsrail’e kıral 

olacağını buldu. Allah’ın zenginliği, hikmeti, bilgisi ne kadar derindir! 

Hükümleri aramaktan ve yolları keşif olunmaktan ne kadar uzaktırlar! 

Zira Rabbın fikrini kim bildi? Yahut kim onun öğütçüsü oldu?’ (Rom. 

11: 33-34). buyurduklarına bakın. Çünkü benim düşüncelerim sizin 

düsünceleeiniz değil, sizin yollarınız benim yollarım değil, Rab diyor. 

Çünkü gökler nasıl yerden yüksekse, yollerım sizin yollarınızdan ve 
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duşuncelerim sizin düşüncelerinizden öyle yüksektir. (Eş. 55: 8-9). 

’Şavol kiliseye karşı durur, evlere girer, erkek ve kadınları çekerek 

zindanın karanlıklarına sokar ve Rabbın şakirtlerini korkuturdu. 

Kiliseye karşı koymak için başkâhinden mektuplar alıp gitti. Fakat 

yolda iken Rab onu doğru yola çevirdi ve milletleri imana getirmek 

için müjdelemeğe gönderdi’. (R. Is 9: 1-9). ’Kıral Şavol, Samuel’in 

cübbesini tuttuğunda istemiyerek yırıldı. Fakat o, Cenabı Hak’ın 

memleketini parçalıyacağina bir işaret idi’. (. 1. Sam.15:28.). Kıral 

Ehşuveriş geceleyin fikri bozulup ve tarihi okumaya başlaması, 

Allah’ın isteği ile idi. Tâki Meduhay Haman’ın kötülüğünden 

kurtulsun’. (Eş. 4: 14). Öyle ise Allah’ın ezeli yüksek gayelerini 

bilemezsin. Belki de bir sıkıntıdan, büyük bir iyilik görünür. En iyisi 

her şeyi ona teslim etmeli. Tâki gayelerine göre yürüsün. Bekçiliğine 

ve tedbirinin inayteine nail olasın. ’O Rabtır, gözünde iyi olanı yapsın’. 

(1. Sam. 3: 18 ( Her şey senin muradına göre tamam olmazsa, sıkılma. 

Ancak Allah’a şükrebip söyle: Evet Yarab isteğin olsun. Böyle hoşnut 

olursun. ’Yükünü Rabbe bırak, o sana destek olur. Salihi asla 

sarsılmağa bırakmaz’. (Mez. 55: 22). ’îmdi zamanında sizi yükseltsin 

diye, Allah’ın kudretli eli altında nefsinizi alçaltın, bütün kaygınızı 

onun üzerine atın, çünkü o sizi kayırır’. (1. Pet. 5: 6 - 7). 

YİRMİÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Genişlik Zamanından Daha Çok Sıkıntıda Allah’ın İsteğine Uymalı 

Nefsinde bulacağın en güzel teselli, kendini hiçe sayıp Allah’a teslim 

ederek sevgi ile ona birleşmek ve isteğine boyun eğdiğin zamandır. 

Özellikle sıkıntı ve darlık zamanında bu erdeme kenidini alıştirmağa 

çok muhtaçsın. Özellikle tecrübe ve zorluklar zamanında, falaketler ve 

hastalıklar geldiğinde, Allah’a olan sevgin darlıkta ve genişlikte 

görünsün. 

Genişlik, teselliler ve ihsanların kabulu zamanında Allah’a şükür 

etmek tabii bir harekettir. Fakat darlık zamanında onu göstermek, onu 

sevenlerin ve tatlılığını tadanların özelliklerindendir. Zira bu gibi 

zamanlarda şukur etmenin, CenabıHak kın kulaklerında tatlı nağmesi 
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ve güzel sesi vardır. ’Resuller dövüldükten sonra, Yesu’un adı için 

hakaret görmeğe laik sadıklarına sevinerek gitmişlerdir’. (R. İş. 5: 41). 

Salih Eyüb’e bak. Tecrübeler arka arkaya geldiklerinde, sığırları 

yağma, evleri yıkılıp oğul ve kızları öldüklerinde, ayağının tabanından 

tepesine kadar vücudü kötü çıbanlarla kaplandığı zaman ’Rab verdi ve 

Rab aldı, Rabbın ismi kutlu olsun’, diyordu. (Eyüb 1: 21). Bunları 

yüreğinde tut, dilinle kullan. O seni svindirecek ve hayatın günlerini 

mutlu edecek. Her üzüntüyü senden geçirecek ve acılıklarını tatlılığa 

çevirecek. Hatta Allah’ın sevgisi için daha yetkin ve daha iyi hayata 

kavuşmak için ölümü bile tatlı göreceksin. Diri Allah’ın ellerine kendi 

kendimizi rahat atsak ne kadar güzeldir. Yarab sana güvendim ve 

ecelim senin elindedir, beni yaslat. Bütün hallerde tesellim ol ki, sana 

şükür edeyim. 

YİRMİDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Allah’tan Uzak Olan Canın Yoksulluğu Ve Aydınlanmamız için 

Allah’a Yalvarmalı 

Allah’ın nimetniden boş olan candan Rab ayrılır ve istemediği şeyleri 

yapması için kendi arzularına bırakır. Zira Allah’ı bırankanları, O da 

bırakır. Onu kabul etmiyenleri geri çevirip kabul etmemekle kötü 

arzulara teslim eder. (Rom. 1: 28). Ey Allah’tan uzak olan can, ne 

kadar bahtın karadır. Sende ruh sevinci olmıyacaktır. Ebede kadar 

esenlik bulmıyacaksın. Ancak Rabbın bıraktığı Ureşelim gibi olacaksın, 

içinde Allah’ın barınmadığı canda, şeytan barınıyor. Alçak arzular, 

kirli şehvetler ve fena özemler ona saldırıyor. Sahibinin içinde 

oturmadığı ev, pislikle dolar ve harabeye döner. Çiftçisi olmiyan 

tarlayı dikenler kaplar. Kaptansız olan gemi dalgalarla çarpışır ve 

dalgalar onu darmadağın eder. Allah’ın uğramadığı ve içinde 

oturmadıği cana vay! Zira şeytana yurt oluyor. Rab tarafından 

kılavuzluk edilmiyen cana vay! Zira kabarmış günahın denizindedir. 

Şehvet dalgalrına çarpılır ve kötü ruhlar ona saldırır. Sonu, yok 

olmaktır, iyi meyva toplaması için Mesih’in uğramadığı cana vay! 

Rabbın içinde durmadığı cana vay! Zira fesat yeri ve kirlilikle dolu 
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yabanilik durağı olur. 

Mesih’i kendine davet et, <alih bir bağcı gibi canını sürsün. Şendeki 

günahın çalısını söksün. Günah dikenlerini aziz ruhunun ateşi ile 

yaksın. Şendeki deluceyi keskin bir aletle koparsın. Bırak ki, samanı 

kutsal beli ile ayırsın ve temiz buğdayı mutlu anbarına taşsın. Ona 

fırsat ver ki, can bahçinde en güzel çiçekleri ve en yüce ruh 

erdemlerini diksin. Böylelikle salih meyvalar versin. 

Tanrıdan uzaklştırıyor. Günâh, Allah’ı bizden gizliyen ve yakın olan 

meleklerden bizi uzaklaştıran bir karanlıktır. Mısırı kaplayan karanlık 

gibidir. Görünen duygulardan başka, içimizde görunmüyen kulak ve 

gözler vardır. Allah’ın nuruyla aydınlanırsak, iç duygularımızda 

tanrısal nuru ve sevimli güveği Yesû Mesih’i göreceğiz, sükûnetle tatlı 

sözlerini işiteceğiz. Meğer ruhun sükünetile ve Allah’a güvenmekle, 

içte lezzet duyacaksın. Hatırına gelmiyen tesellileri, tatlı sesile 

duyacaksın. 

YİMİBEŞİNCİ BÖLÜM 

Yüreğin Yenilenmesi Ve üzerinde Allah Görünüşünün Basılması 

Resul Pavlus: ’ Bu aleme uymayın. Fakat Allah’ın iyi, beğenilen ve 

eksiksiz isteğinin ve olduğunu fark etmeniz için fikrinizin yenilenmesi 

ile değişilmiş olun’. (Rom. 2: 12). Biz, yaratıldığımız ve babamız 

ademden varis olduğumuz tabiatımızla, canlarımızda kötülüğe özemli 

tabiat ve derin bozukluktan başka bir şey bulmuyoruz. Hala günahın 

tohumu yüreklerimize bağlıdır. Bu durumumuzdan ayrılıp içteki 

sağgörülerimiz aydınlanmazsa ve eski insanın kullanımlarından 

uzaklaşmazsak, Allah’la birleşmek nimetini duyamıyacağiz. 

Seni değiştirmek, yüreğini, fikirlerini, ozemlerini ve durumlarını 

düzeltmek için Allah’a yalvar. Şendeki he şeyi değiştirmeğe onun gücü 

yeter. Değişip yenilenirsen ve Allah’tan yeniden doğarsan, o zaman 

yeni duygulu, yeni kulaklı, yeni gozlu, yeni estekli, yeni canlı, yeni 

akıllı, yeni bir insan olacaksın. Zira biz dünyadan olduk, Hayatımız 

ise Mesih'le gizlidir. (Kor. 3: 3). 

Madeni para üzerine kiralın sureti işlenmezse, sahte sayılır. Böylece 
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can üzerinde Allah’ın sureti basılmaszsa, Allah’ın ağılında kabul 

edilmesi mümkün değildir ve göklu davette yaslanamaz. Kuş yükseğe 

uçarsa, ne yavcıdan ve nede tuzağından korkar. Zira ondan emindir. 

Böylece nimetin kanatlarıyla yükselen can, Allah’ta rahat bulur ve 

onunla birleştiği için kötülük tuzağından korkmaz. Onunla birleş ve 

yükseğe çık. Daima ona bak. Şehvetleri ve kötü istekleri bırak, bütün 

hayatın Mesih’le birleşmekte olsun. Bu resme baksan, o resim senin 

hayalinde ve aklında basılır ve canında işlenir. Yesu’u yüreğinde taşı. 

İç rahatlıği ve emniyette yürüyeceksin. Ruhun hürriyetine ve 

tamgüvenliğe nail olacaksın. 

Deveksuşu yumurta koyduğu zaman, yumurtasına devamlı bakmazsa, 

yumurta bozulur. Böylece sen de Yesu’a bakmazsan, bir hayra nail 

olmıyacaksın ve ibadetinden fayda bulmıyacaksın. 

Ateş demire dokununca, katılığı yumuşar. Böylece Rabbın rahmeti 

sana dokununca, seni yumuşatır ve nimete laik kılar. Meğer bütün 

geçici şehvetlerini bırak. Eski insni ve dünyanın bütün şehvetlerini 

çıkart. Tâki yeniden doğasın ve salaha yeni hayat yaşıyasın. 

YİRMİALTINCI BÖLÜM 

Yesu’un Salahını Giymeli 

Zengin olduğunu sanma. Utanmak için daima giyinmeğe muhtaçsın. 

Bu giyim, Yesu’un salahıdır. Onu giyip mahkemede durursan, hiç bir 

hüküm giymiyeceksin. Yakup, babasının berektini almak istediği 

zaman, kardeşi Isonun elbiselerini giydiğinden, babası onu tanımadı ve 

ona erdenlik bereketini verdi. Sen de yalnız şahsınla, Allah yanında 

bir şey hak etmezsin. Fakat Yesu Mesi’in salah giyimini giysen, göklu 

ata seni tanıyacak ve oğlu ile pay alan çocuklrından olduğunu 

bilecektir. Yesü sana öğüt verip söyler: ’Zenginim, zenginleştim ve 

ihtiyacım yoktur diyorsun. Zavallı ve acınacak halde, fakir, kor ve 

çıplak olduğunu bilmiyorsun. Zengin olasın diye, ateşle arınmış altın 

ve çıplaklığının ayıbı görünmesin diye, beyaz esvap ve göresin diye, 

gözlerine sünmek için göz ilacı benden satın almağı sana nasihat 

ediyorum’. (Vah. 3: 17-18). 
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Salah, Yesu’dur. Hak ve gücünle onu giymezsen, çıplaksın. Her halde 

çıplaklığın açılacak, ayıpların meydana çıkacak ve utanacaksın. Adem, 

nimetten soyulduğu zaman, çıplak olduğunu gördü ve kendi 

kendinden utandı. Ruhi giyimlerini giymiyen canlara ne olacak acaba? 

Utanacaklar, emsalsiz bir aşağılığa düşecekler ve Adem’in yaptığı gibi 

incir yapraklarıyla ortunmiyecekler. Mesih’in ak giyiminden başka 

örtünecek bir ortu, bir giyim yoktur. Yüksek izzet ondadır, azizlerin 

salahı kendisidir. 

Özel salahlarına güvenen Ferisiler gibi olma. ’Çünku salahınız yazıcılar 

ve ferisilerinkinden fazla olmazsa, asla göklü cennete girmiyeceksiniz’. 

(Mat. 5: 20). Kurtuluş giyimini sana giydirmesi için Rabba yalvar. 

Kanamalı kadın, kendi hastalığına hekimlerin gücünün yetmediğini 

görünce Yesu’a gidip eteğine dokundu ve hastalığından iyileşti. Öylece 

sen de Yesu’a yaklaşıp ayıbını örtmezsen, hastalığın iyileşmiyecektir. 

Onu bırak sana dokunsun. Tâki hastalığın iyileşsin ve yaran kapansın, 

iyileşme ve esenlik gömleğini giyesin. 

Atalar, şeriat, Musa, kâhinler, temizleme gerekleri, kurbanlar, insanı 

günâhtan temyiz edemediler. Fakat yalnız Yesû, bizi günah 

hatalığından temizleyip sıkıntılarından kurtardı. Zira dökülen kanıyla 

canlara şifa veren ruhi hekim odur. Salahın Yesu’da değil, sende 

olduğunu sanırsan, salahtan uzak kalacaksın, ilacı veren yalnız Allah’tı. 

Onu kendi canından ve dünyadan istersen, çıplak ve hasta kalacaksın. 

YİRMİYEDİNCİ BÖLÜM 

Azilerin Yüreğinde Allah’ın Huzuru 

Canının isteklerini ve yüreğinin heveslerini Allah’a çevirisen, o da 

sana bakacak, yüreğinde bulunacak ve seninle olacaktır. Onu sevsen ve 

emirlerini tutsan, o da seni sevecek ve sözüne göre seninle beraber 

kalacaktır. Azizlerin yüreğinde Rabbın görünmesi, onların mutluluk 

payı ve sevinçlerinin başlangıcıdır. Bu hayata yüreklerinde hazır 

oluyor. Tâki tesellisini ve tatlılığını tatsınlar. Sonra tum yoklamasına 

nail olacaklar. 

Allah her yerde mevcuttur. Karada, denizde, gökte, yerde ve hiç bir 
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yer ondan boş kalmaz. Her şeye yakındır. ’Çunku biz onda yaşayarak 

hareket ediyoruz ve varız’. (Re. Iş. 17: 18). O, senin önündedir ve 

seninle hazırdır. Bütün işlerine bakıp denetler. Yaratılışındaki izne bak. 

Allah’ın sende hazır ve senin önünde bulunduğunu bildiğin zaman, 

bütün işlerini sevinç ve düzenle yapacaksın. Efendisinin önünde kimse 

tembelleşip işini boş verir mi? İşlerini ciddi surette yapmaz mi? 

Ey Allah’ım! Senin bana baktığına ve içimdekileri bildiğine 

inandığımda ne kadar utanıyorum. Nice utanç oluyorum. Bunun için 

beni çalışkan, iffetli, doğru, çevik yap. Çünkü senin huzurundayım ve 

içimdeki her şey senin önünde açıktır. 

Eğer Rabbın sende hazır ve seninle bulunduğuna inanmazsan kim seni 

koruyacak ve kim seni tutacak? Günahkârlar yoldan sapıp zelalete 

düştüler. Çünkü Allah önlerinde değildir. (Mez.9.:17.). Ben kadir 

Allah’ım. Benim önümde yürü, erişkin ol. Andımı benim ve senin 

arasında koyacağım. (Tek. 17: 7). Rab buyurmuştur, işte ben Yarab 

ellerinde ve senin huzuunda kime gideceğiz? Ebedi hayatın sözleri 

şendedir. (Yuh. 6: 68). 

Allah seni unutmaz. Niçin sen onu unutmağa uğraşıyorsun? O 

usanmadan seni arıyor. Sen ondan niçin kaçıyorsun? Niçin yanına 

gelmiyorsun? KonuşmasI lezzetlidir, huzuru hoş ve sevindiricidir. 

Konuşmasından niçin hoşlanmıyorsun? Her anda nimetlerini 

coşturuyor. Hayalinin ondan boş kalmasina niçin fırsat bırakıyorsun? 

Senin Aklında, fikrinde, şuurunda, çıkışın ve girişinde, sağında ve 

solunda ve her yolunda olsun. Baktığın zaman, gözlerinde konuştuğun 

zaman, ağzında duyduğun zaman, duygulatında olsun. Onunla 

konuştuğun Ademin yüreğinde, seninle konuşanın dilinde ve sana 

bakanın gözünde olsun, işinde seninle olsun ki, sana kuvvet versin ve 

yattığın zaman seni korusun. Yüreğinden yumuşak atifetlerin 

hareketlerinden, sevgi eyleminden çlkan sıcak şevkin inlemelerini ve 

derin hasretleri, ki sana kanat gibi olacak ve onlarla Allah’a uçacaksın. 

Ona daha yakın ve yapışık bir duruma geleceksin. Onunla yüreğin 

yaşıyacak, seninle olan birleşmesini ve huzurunu gizlice duyacaksın. 

Akılların tasavvurundan üstün gizli bir hayat. 
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YİRMİSEKİZİNİCİ BÖLÜM 
• • 

Hikmeti Aramak için Öğütler 

Hikmeti ara, onu sev, rızasını iste, danışmasını ve isteğini dile. Onu, 

canına bir gelin almanla sevin. O sana sevinç verecek, tesellisile 

dolduracak ve ruhi taziyesini verecek. Orada, onun yakınında bitmiyen 

izzet, tükenmiyen sevinç ve vasfa gelmiyen tatlılığı bulacaksın. Ondan 

iyi ve konuşmasından lezzetli bulmıyacaksın. Fazilatler ve iyilikler 

ondadır,, onu hayatına arkadaş al. Şendeki dert ve kederi geçirecektir. 

Onu yüreğine mal et, sevinç ve lezetten doyuracaktır. Sana öğüt veren 

olsun, seni doğru yola ve emin caddeye gidecektir. Onu arkadaş et, 

seni teselli edecek ve sıkıntını çekecektir. Gam sana istila etmiyecek, 

ancak canına sevinç pınarı olacaktır. Zira konuşmasında acılık değil, 

lezzat, saadet, sevinç ve meserret vardır. Onunla beraber yürü, onu 

sev. O seni bekliyecek. Zira ona yaklaşmanda sonsuz hayat, ebedi 

saadet vardır. Ve onun konuşmasında fitnet ve fahir vardır. Sesinde 

tatlılık ve lütuf vardır. Onun arkası sıra gir, yolunda yürü, irşadlarını 

işit, seni koruyacaktır. Gençliğinde onunla arkadaşlık yap, seninle 

ihtiyarlığına kadar devam edecektir. ’Anlayışı bulan adama ve hikmeti 

bulan insana ne mutlu! Zira ticareti, gümüş ticaretinden iyidir. 

Kazancı, oz altından iyidir ve cevherlerden değildirler. Sağ kolunda 

yol uzunluğu, sol kolunda zenginlik ve izzet, yolları nimet yoludur ve 

butun sokakları esenliktir. Onu tutanlara hayat ağacıdır’. (Mes. 3: 13 - 

20). 

Ey oğlum! Eğer sozumu kabul edip ve emirlerimi içinde gizlersen, 

kulağın hikmete eğilecek ve yüreğin anlayışa dönecektir. Marifeti 

çağırıp sesini anlayışa kaldırırsan, gumuş gibi onu ararsan, o zaman 

Rabbın korkusunu anlıyacaksın, hazineler gibi Allah’ın merifetini 

bulacaksın. Hikmet yüreğine girse ve marifet canına hoş görünse, o 

zaman akıl seni koruyacak ve Anlayış sana nusret verecek. Tâki seni 

fena yollardan ve yalancılardan kurtaracaktır. 
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YİMİDOKUZUNCU BÖLÜM 

Tanrı Korkusu 

Ordunun hepsi savaşa çıkar, fakat bütün erleri yiğit değildirler. 

Böylece çok kimselerin Allah’a inandıklarını görüyoruz. Fakat hepsi 

ondan korkmaz ve gereği gibi ibadetini bilmez. Tecrübe zananında 

yoklanırlar ve imanlarının sebatı görünür. Rab’tan korksan ve 

emirlerini tutsan, Allah ve insanlar yanında nimet bulacaksın. Rab 

korkusu, kötülükten sakınmak için hikmet pınarıdır. Rab korkusu, aklı 

kuvvetlendirir ve canı korur. Rab korkusu, insanın bütün tavırlarını 

iyi yapar ve bütün durumlarını hikmetle iyi idare eder. Rab korkusu, 

hikmetin başlangıcıdır. Her kötülüğü yok eder. Her ağrı ve fena 

özlemi kökten koparır. Canı sevinçle doldurur ve esenlik yollarına 

gider. Rab korkusu, müstahkem bir şehir ve emin bir sığınaktır. 

Rab’tan korksan, adımların birbirine çarpamaz. Hatta ateşe yürüsen, 

ateş sana dokunmıyacak; alevde yürüsen, alev seni yakmıyacak. Rab 

korsunda, metin güvenlik vardır. Rab korkusu, ölüm tuzağından 

kurtarmak için hayat pınarıdır. Rabtan korkan ve emirlerde çok 

sevinen adama ne mutlu! şoyu yeryüzünde kuvvetli olur. Evinde refah 

ve zenginlik içinde, iyilik, ebededek sabittir. Mutludur, adam ki acır 

ve ödünç verir ve işlerini hakkile yapar. Sona kadar sarsılmaz. İsmi 

sonsuza kadar anılır. Fena haberden korkmaz, yüreği sabit olup Rabba 

güvenir. 

Ey sevgili! İyilik, takva ve Rab korkusunda dur. Yüreğini kötülükten 

uzaklaştır. Zira esenlik, ancak Allah korkusunda bulunur. Rab’tan 

kork, seni kurtaracak. Yollarını tut, kanunlarında dur, yardımına gelir. 

Rahmetini bekle ve ona iman et, utanmıyacaksın. Yalnız kendisine 

ümidini bağla, o senin yollarını çitliyecek. Rab deneme gününde 

kendisinden korkanları kurtarır ve sıkıntı saatında sana nusret verir. 

Sıkıntıdan canını kurtarır. Yolunu Rabba teslim et. isteğini yapmak 

için canını Rabba hazırla. Üzerine gelenlere sabret, rızasını kazan. 

"Çünkü rahmeti, ondan korkanlaradır. Rabbın melekler ordusu ondan 

korkanlarının etrafındadır. Onları kurtarır. Tadın, bakın, Rab ne kadar 
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iyidir. Rabba güvenen mutludur! Ey Rabbın azizleri! Rabtan korkunuz. 

Çünkü ondan korkanların eksiği olmaz". (Mez. 34: 7-9). Hakim 

Süleyman: "işin sonu şudur, her şey işitildi. Allah’tan kork ve onun 

emirlerini tut, çünkü insanın bütün görevi budur". buyurmuştur. (Vaiz 

12: 13). "Gelin ey çocuklar, Rab korkusunu size öğreteyim. Kimdir o 

adam ki, hayattan hoşlanır, iyilik görmek için uzun günler sever? 

Dilini şerden, dudaklarını da hile ile söylemekten tut. Şerden sakın ve 

iyilik et. Selameti ara ve onun ardından koş" (Mez. 34: 11-14). 

OTUZUNCU BÖLÜM 

Erdemliği Aramak ve Onu Sevmek 

Erdemlik, yolunda yürümeden önce, ona istekle dolmalı ve onda 

yürümeğe iştahlı olmalısın. Hristyanlığın yetkinliğine yükseltecek her 

şeyi ara, daima erdemlik perhizde uğraş, iyilikte büyümeğe çalış ve 

erdenliği istemekle yetinme. Ancak ona acıkıp susayarak gerçek bir 

istekle ona doğru gitmelisin. 

Allah’a susayan ve iyilikte büyümeği istiyen can, erginlik yolunda 

yürür ve bu istek, içinde Allah’ın barındığına bir delildir ve içinde bu 

kıvılcımı yakar. Eğer kendi içinde, erdemliğe doğru dürten ve iyiliğin 

kazanılmasına sevk eden hareketi duyarsan, ihmalciliğinle onu 

söndürme. Ancak aziz Ruh’tan geldiğinden onu yandır ki, içindeki bu 

his buyusun, iyilik ve nimet meyvasını sana versin ve sabahın 

ağarması gibi sana doğsun. Yüreğinde gündüz nuru doğuncaya değin 

nurdan nura dönecek. Fakat sen onu ihmal edersen, akşam nuru gibi 

olacak. Yavaş yavaş eksilir ve koyu karanlık olur. Erdemlik, 

istiyenlerine ne kadar tatlı ve ona bakanlarına ne kadar lezzetlidir. 

Nimet lezzetini tattığında başka bir lezzetten hoşlanmıyacaksın. 

Hayatın boyunca tatlılığını unutmıyacaksın. Günaha seni saptıran 

lezzetlere karşı koy ve geçici olduklarını bil. Daima üzüntü ve 

kederden başka bir sonuç bırakmıyacak. Erdemlik ve iyiliği sev, zira 

cana daima sevinç coştururlar. Memduh erdemliğin armağanını ve 

sevilmiyen rezaletin cezasını gözlerinin onune koy. Allah’ın adaletini 

goz onune getir. Yüreğini temiz tut ve yetkinlik için temiz bir ayna 
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gibi ol. Canını sadece her türlü yanlışlıklardan boş olmasıle yetinme. 

Ancak onu erdemliklerin çeşitlerde süsle. Tâki Allah’ın yetkinliği gibi 

bir resim olsun. Her zaman ve her yerde gözlerinin önünde Allah 

bulunsun. 

OTUZBIRINCI BOLUM 

Erdemlikte Büyümek, ilerlemek ve Onda Durmak 

Ey sevgilim! Yüreğindeki iyilik kıvılcımını koru. Ruh ateşile erdemlik 

sevgisinin alevini tutuştur. Bu kutsal ateş, bütün atifetlerinde yansın ve 

alevlensin. Korkmadan yanaş ve gevşemeden yürü. Gücün azalmasın. 

Elini sapana koy, geriye bakma. (Lu. 9: 62). 

Öne yürü, arkana bakma. Zira arkaya baksan, önündekini unutacaksın 

ve ayağın kayacaktır. Öne doğru ilerlememen, gecikmene bir delildir. 

Yürümezsen, durmuş sayılırsın. Durmaktan ve ilerlememekten sakın. 

Eğer kendinde çok faziletler sahibi olduğunu sanırsan, yani yalan 

söylemiyorsun, çalmıyorsun, öldürmiyorsun, başkanın kin i 

iştâhlanmıyorsun. Fakat nimetçe ilerlemiyorsun, alsanma ve kendi 

kendinden emin olma. Olmiyaki bu ihmal kazandığın şeyleri 

kaybettirip seni gelişmeden önlesin. 

Erdemlik yolunda yürümeğe çalış, yerinde durma ve Rasul ile söyle: " 

Zaten almış, yahut zaten kemale ermiş değilim, fakat Mesih Isa 

tarafından tutulduğum şeye erişmek için arkasından koşuyorum. Ey 

kardeşler, ben kendimi henüz erişmiş saymıyorum, fakat bir şey var, 

arkada olan şeyleri unuturak ve ilerde olan şeylere uzanarak, Mesih 

İsa’da Allah’ı yüksek devetinin armağanı için hedefe doğru 

koşuyorum". (Fi. 3: 12-14). 

Bu başlangıç üzere yürü. Bunu da bil, her saatta ilerlemiyen, her 

dakikada gecikiyor. Büyümeyen, zayıf düşüyor; öne yürümeyen, 

arkaya dönüyor. Hastalıklı, zayif büyümeyen olmamak için kötülükten 

sakın. Yüksek dallar vermiyen ve güzel çiçekler açmıyan çürümüş bir 

ağaç gibi olmamağa çalış. Büyüme ve hareket bulunmıyan yerde, 

sessizlik ve ölüm var demektir. Yükselme ve yukarıya çıkma olmıyan 

yerde, inmek ve düşmek var demektir. Kazanmıyan, ziyan eder. 
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Hikmeti çoğalmıyanın, cehaleti artar. Azalarınız hareket etmediği 

takdirde, zayıflar ve güçsüz olur. 

buyuyup çiçeklenen, meyva verip filizleri göğe doğru uzanan su 

kenarında dikilmiş bir tahta gibi olma. Her erdemlik ve nimette 

büyümek için Allh’ta, Allah’la ve Allah için yaşa. Gevşekliği ve 

tembelliği bırakarak yetkinlik yolunda yürü, haktaki sebatın artacaktır. 

Erdemliğe karşı sevgin küçük kıvılcım gibi olursa, nimetin 

kaynaklarına yaklaş ve ondaki ruhi hayattan iç. Canını, kutsal sözün 

gıdasıle besle, tâki canın, namaz vasitası ile yüceliğe yükselsin, 

yetkinlik ve erdemlikteki büyümen artsın. Rabba yapış ve onunla 

birleş. Hak asmasında, yani Yesû Mesih’te senin kılçıkların köklensin 

ve dalların uzasin. Sebatin daimi olsun. Az olsa dahi, yine büyü. 

Günler, yıllar boyunca az olan çok olur. 

Yetkinliği arayan ve nimette büyümek istiyen hakim, daima yukarıya 

doğru bakar, erdemlik ve nimette yükselmeğe bakar. Kemala erişmek 

ve dolayısiyle Allah’a yücelmek için yüreğinde merdiven yapar. 

Ihmallık eden ise, çukur yolunda alçalma ve iniş helindedir. Öne 

doğru olan ilerlemeyi gözlerinin önüne koy. Yaptığına değil, eksiğine 

bak. Hazır olana bakma, ona ulaşacağına bak. Yaptığına bakarsan, 

gurur ve övünmeğe düşeceksin ve yaptığıı yıkacaksın. Kuruntulu 

faziletlerine bakark günahlarını unutan ve iyiliği kazanmıyan Firrisi 

gibi olacaksın. Çevik bir misafir gibi ol. Yolunda kaç konak geçtiğini 

değil, ancak yürüyeceğin mesafeyi düşün. Yürüdüğün mesafe için 

kaygı gösterme. Ancak istediğin yere ulaşmak kalan mesafeyi düşün. 

Eğer dünya haldının temelleri, kazanç saymasında ve geçici malların 

toplamasında durmazsa, ruhi hayatına yeterince zahire topladığını 

sanmakta durmak sana yakışır mı? Fırsatlari kazanarak onda 

erdenlikte büyüyüp nimete nail olabileceğin her zamanı kaybetme. 

Zira kaybettiğin her zaman için hesap vereceksin. Günleri gevşeklikle 

geşirme. Ancak seninle savştığı gibi, günlere karşi savaş et ve nusret 

tacına nail olabilmek için çalış, istekle erdemliğe uçmak ve nimet 

ırmakları üzerinde uçuşmakla yetinme. Ancak onlara inip içlerinde 

yuzmelisin. Surlara yaklaşıp şehre girmemek sana ayıptir. Yolu aramak 

ve istediğin hedefe ulaşmak için yurumemezlik etmek sana ayıptır. 
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Vezneyi yere gömme, ancak onunla ticaret ederek kazanç sağla, çunku 

sahibi, kazanç istiyor. (Mat. 25- 14-20). 

Erdemlikte dur, ona devam et. Bir çokları erdemliğe başlıyorlar. Fakat 

iyi sonuca ulaşanlar azdır. İsrail oğulları Mısır’dan çıktıkları zaman 

altıyüzbin nüfustan çok idiler. Fakat miâd yerine iki kişiden başka 

girmemiştir. (Sayılar 14: 30) 

Bir ev inşa ettiğin zaman güçlük, temel konmasında değil; ancak 

binayı tamamlamakta ve işi bitirmektedir. Başlangıca bakılmaz. 

Armağan daima sona bakar. Sona kadar sabreden kurtulur. Elçi Favlus 

fenalıkla başladı, fakat sonu iyi idi. Yahuda iyi başladı, lâkin sonu 

fena idi. Yakup’un gördüğü merdivenin başında yahut ortasında değil, 

sonunda Allah oturmuştu. Sen de başlangıçtan sorulmayıp hüküm 

almıyacaksın, ancak sonuçtan sorulup hüküm alacaksın. 
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OTUZİKİNCİ BÖLÜM 
• •• 

Erdemliğe Ait işler Yapmak için Öğütler 

Ruhi bir yarar sağlamadan, fayda görmeden ve takva perhizi ile 

kendini maşgul etmeden bir gününü geçirme. Namazı, Mukaddes 

Kitaba bakmayı ve takva kitapları okumayı bir gün dahi bırakma. 

Kiliseye ve ilahi Ayin’in işitmesine gelmekten geri kalma. Rabbın 

huzurunda olduğun gibi, alçakgonul ile dur. işlerini, adet olduğu üzere 

yapmaktan sakın. Ancak kendinde alçakgönül ruhunu dirilt ve 

işlerinde çalış. Elinden geldiği kadarını yap, yapacağın işleri iyi 

yapmaya dikkat et. Bir iş yaptiğın zaman, sanki hayatının son işi imiş 

gibi say. Çünkü yarın ne olacağını bilmezsin. Güneş doğduğunda, gece 

gelmiyecekmiş gibi duşun. Güneş batinca, hayatının son gecesi 

olduğunu say. Zira zaman senin hükmünde değildir ve bütün işler 

daima senin elinde değildir, işlerinden emin ol, sanki Allah ve izzeti 

için yapıyorsun. Küçük bir kusur bile yapma. Ancak her şeyde uyanık 

ol. buyuk günahlardan sakınır gibi, küçüklerden de kork ve sakın. Her 

ödevini iyice yap. Fenalıkların filizlerini, kök tutmadan önce canından 

sök. Günahlar büyüdükçe sökülmeleri güç olur. Adet yerleşirse, onu 

bırakmak zorlaşir. Küçük otun sökülmesi kolaydır. Yerde kökleşen 

ağacın sökülmesi güçtür. Fenalığa karşı başlangıçta durmazsan, 

kökleştikten sonra ona karşı nasıl durabileceksin? Eğer düşmanınla 

kuçuk ve zayıf iken savaşmazsan, yırtıcı bir aslan gibi olduğunda onu 

nasıl yenebileceksin? 

Duygularını, aklını, tasarımlarını tut ve erdemlik işlerine alıştır. Tâki 

canın alçaklıktan yükselsin. Olumu, Allaha ihanet eden bir harekette 

bulunmaya tercih et. Butun işlerinde ve tasarımlarında iki sıfata sahip 

ol: Yürek temizliği ve niyet esenliği. Takılar ve Allah’tan korkanlarla 

arkadaşlık et. Erdem ve yetkin olanlarla goruş. Daima kendine bak ve 

her erdemliğin meziyetlerini kendinde topla ki, onu fazla sevesin, 

derin bir aşkla ona bağlanasın ve daima onu arzulıyasin. Hayaline fena 

bir fikrin gelmesine yol verme. Ancak kutsal bir düşünce için onu 

derhal kov. Daima Yesu’u ve hayatını gözlerinin önüne koy. Cesedin 
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fena hücumlarına karşı dur, kederlerini gemle ve zamanlarının çoğunu 

yaralı işlerle geçirt. Gizli özemlerini kabartan ve sende heyecan 

uyandıran her şeyden uzaklaş. Erdemlik yolundan seni alıkoyanı tanı. 

Onu çabuk basarak ez. Canını daima yokla, içini her gün ara. işleri 

ayırmaya, sebeplerini ve sonuçlarını göstermeğe kendi kendini öğret. 

İyilik yaptığında yüreğin sevinç doysun. Alçaklığı büsbütün hor gör. 

Başkalrından da sökmeğe koş. Erdemliğe gayretli ve onun yayılmasına 

istekli ol. imanın gerçeklerine kendini alçalt ve bütün yüreğinle onu 

say. Lezzetli öğütlerinin kabulüne gönlünü aç ve onları başkalarına vaz 

et. Zira bu hayatta ve ebedi hayatta da insanın hayatına biricik 

nedenlerdir. 

OTUZUÇUNCU BOLUM 

Azizlerin Haytına Bakmak Ve Onlara Benzemek 

Erdemlik yolunda yürüyen azizlerin hayatına bakmak, nimet ve 

yetkinlikte büyümek için sana yararlıdır. Zira yoksul, bir zenginin 

servetine baktığında kendi durumunun gerçeğini bildiği gibi, böylece 

can, azizlerin iyilik servetine ve nimet hâzinesine baktıığında, 

yoksulluğunu ve ihtiyacını bilir. Gururundan vazgeçer ve öğünmeği 

bırakır. 

Ey erdemliği ariyan! Senden önce onda yürüyenleri sor. Olaylarını 

oku, sözlerini incele, yürüyüşlerine bak, cihatlarına dikkat et ve onlara 

benze. Yıldızlar gibi parlıyan azizleri düşünüp taşın. İmanlarının 

sıcaklığına, ümitlerinin kuvvetine, sevgilerinin derinliğine, 

çalışmalarına ve yorulmayışlarına, uyanık durmalarına, düşünüşlerine 

ve ruhbilimdeki büyümelerine, gayret ve himmetlerine bak. Canlarını 

perişan etmeğe olan güçlerine, namaza olan devamlarına ve dünyanın 

lezzetlerinden vazgeçmelerine, zenginliğe övünmeğe ve dünyanın 

bütün batıllıklarına önem vermayişlerine bak. Fakir idiler, fakat 

imanca zengin ve tükenmiyen izzet mirasları vardı, insanlar yanında 

değersiz idiler, lâkin Allah’ın gözünde değerli ve sevgili idiler. 

Muhtaç, kederli ve sıkıntılı idiler. Yüreklerinde ise hatıra gelmiyen 

teselliler ve sevinçler kaynakları vardı. Ruhlarına çok nimetlere ve 

sınırsız lezzetler coşturuyorlardı. Alçak gönüllükleri ne kadar iyi. 

Sabırları, sevgileri, söz dinlemeleri ne kadar güzel. İzlerinden giden ve 

onlara benziyen ne kadar mutludur. 
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İnsanların eksiklerini aramaktan vazgeç, ayıplarını sayma. Azizlerin 

yetkinliklerine fikrini çevir. Hayatlarını, haberlerini oku ve onlara 

benze. Balını, bütün güzel çiçeklerden toplayan arı gibi ol. Birisinden 

sabır, diğerinden gönül alçaklığı, ötekisinden sevgi ve huy 

yumuşaklığını öğren . iyi örneklere bak. Yüksek hikmetle, cesur 

yürekle ve korkmıyan ruhla onlara uyarsan, canının her yüksek 

erdemliği istediğini göreceksin. Ruhun aydınlanacak ve canının.... 

çiçeklenecek. imanı İbrahim’den, itaati İshak’tan, iffeti Yusuftan, sabrı 

Eyyüb’ten, alçak gönüllüğü Davut’tan, kutsalığı Ehnuh’tan, gayreti 

Iliya’dan, huy yumuşaklığı ve vedaatı Musa’dan öğren. Bütün 

yetkinliği, yetkinliğin Rabbından öğren. Erdemlik için, güzel resimleri 

ustalıkla hazırlıyan becerikli bir ressam gibi ol ve onların yollarından 

git. Kirlilikler etrafında dolaşan, pislikler üstünde uçuşan sinek gibi 

olma. İyiliği öğren. Kötülüğü bırak ve onları yapanlara benzeme. 

Kayanlara ve düşenlere uyma. Ancak hayatlarının güzelliği ile yükseye 

çıkanlar gibi ol. 

OTUZDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kişiliği Aramak, içyüzün Yoklama ve Korunması 

Kazancını ve zararını bilmek için gündüz sonunda hesabını yoklayan 

maharetli tüccar gibi ol. Canını ara, içyüzünü ve yüreğini gayet 

dikkatlice yokla. Böylece canını bilesin, gecikmekte ve yahut 

ilerlemekte olduğunu anlıyasın. Onunla canının esenliğini koruyacağın 

ve temizliğini bileceğin doğru vasita budur. Her gün buna devam et 

ki, düşüşlerin artmasın, sendelemelerin çoğalmasın. Senden çıkan her 

eksiklik için her gecede pişman ol. Yeremya Peygamber ile ’Allahımız 

Rabba karşı şuç işledik ve sözünü dinlemedik’ söyle. (3: 25). Gece, 

işlerinden kesildiğin bir zamandır. Canın, gündüzün güçlüğünden ve 

işlerinden rahattır. Özellikle yatmaya hazırlanmadan önce, kendi 

kendini yaptıkların için muhasabe edebilirsin. Rastladığın iyiliği ve 

kötülüğü, bitirdiğin yahut bıraktığın şeyleri hatırlıyabilirsin. 

Kişiliğini her gun yoklarsan, her yabani tohumdan kurtarırsın ve her 

fenalıktan korursun. Tembel ve ihmalkâr tarla sahibi gibi olma, o ki 

tarlasını ihmal eder ve içinde diken, çalı ve buğdayı boğan delüce 

yetişir. Tembel adamın tarlasından ve anlayışı eksik adamın bağından 
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geçtim. İşte her tarafından dikanler çıkmış, yüzünü ısırganlar kaplamış 

ve taş duvarı yıkılmıştı’. (Mesel. 24: 30-31). 

Ey sevgilim! Her gün yüreğin tarlasını sür, temizle. Zira bozuk 

tabiatımız kötülüğe eğilmek ve bozukluğa kavuşmaktan başka bir 

meyva yetiştirmez. Ruhun olağını al, hakkın kılıcını çek ve içinde 

bulunan kötülüğün izlerini sil. Canındaki iyi tohumlara nimet suları 

verilmesi için yalvar. Tâki büyüsün, aziz ruhtaki sevinç, esenlik ve 

iyilik meyvasını getirsin. Her gün yaptıkalrını yoklamaktan vazgeçme. 

Ne yaptığını ve nasıl yaptığın ne ihmal ettiğini ve niçin ihmal ettiğini 

göresin. Böylelikle halini düzeltip ihmal ettiklerini karşılayacaksın. 

Yaptığın iyiliğe sevin, gururlanmadan geçici izzetten uzak ol. Yaptığın 

kötülüğe ve ihmal ettiğin görevlere pişmanlık duyup teessüf et. Ağla 

ve çığlık at. Tövbe ederek ümit ve emel meleklerinin senin önünde 

olduklarını tasavvur et. İhmala dönmiyeceğine şiddetli bir azim göster. 

Canında kökleşen büyük fanalıkları yokla ve onları kopar. O zaman 

bütün alçaklıkları yok edebileceksin. Komutanı öldürsen, erlerini de 

galip gelebileceksin. Zorba Gülyet’in başını kes, o zaman gayet 

kolaylıkla bütün Filistinliler’i kaçırıp senin önünden dağıtacaksın. 

Hâzineyi arayan, kazmaktan usanmaz. Ziyadesile erdemlik hâzinesini 

arayan, usanmamalıdır. Güçlükleri yenmeden ve engelleri aşmadan ona 

ulaşılmaz. Davut Peygamberle: ’Düşmanlarımı kovalarım ve onlara 

yetişirim ve onlar bitmeyince geri dönmem. Onları ezerim ve 

kalkamazlar, ayaklarımın altına düşerler’. (Mez. 18: 37-38). 

Canına sur çevir, kilitlerini sağlamlaştır, odalarını kapat. Düşman 

canına hücum edip, yenmesin diye daimi surette uyanıklıkla bekle, 

iblise, içinden girecek kapı açmamak için önemsiz şeyleri küçük 

görme. Şehri ablukaya alan düşman, şehre girmek için zayıf tarafları 

aradığı gibi, ruhi düşmanımız da canımızın zayıf yerlerini arar. Tâki 

onun vasıtasile bize hücüm eder. Uyan, canın surlarını ve kalelerini 

dikkatle koru. Canını düşmandan koruyacak, Yesu’dan başka bir kimse 

bulamazsın. Fakat bu şartla senin yüreğinde onu barındirırsan, canının 

kapısına nimetinden başka sağlam bir kilit bulamazsın. 
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OTUZBEŞİNCİ BÖLÜM 

Çalışmak ve Tembellikten Sakınmak 

işsizlikten sakın, tembellikten kaç. Zira tembelin aklı, şaytanın 

fabrikasıdır. Çalış ve daima işle uğraş. Düşman gelip ve seni iş 

üstünde bulursa, senin yüreğinde kendine bir yer bulmıyacaktır. 

işsizlik, öldürücü bir zehir ve bir hastalıktır. Erdemliğin güvesi, kötü 

düşüncelerin ve boş inanışların anasıdır. Günahların kötülüklerin 

kötüğüdür. Tecrübeleri getirir ve boş fikirlere sebep verir. Tambellik, 

canın gücünü yok eder ve ruhi işlemlerden nefret etmeğe sebep olur. 

İbadet ateşini zayıflatır. Galiba ruhtaki ateşin köşesinden, maddi işin 

çokluğundan ve gök iyiliklerini unutmasından doğar. Canında 

usanmayı ve meleli doğuran her şeyi sakın. Tâki gücün zayıflamasın 

ve yüreğin ibadetten kesilmesin. Daima hikmete göre işlerini sırala. 

Azmini zayıflığa, canını bezginliğe verme. Başladığın şeyi birakma. 

Daima Yesu’a bak. O senin işlerini düzeltecek, azmini güçlendirecek, 

sana güç verir. Göğün gelecek izzetini gözlerinin önüne koyarsan, 

güçlü ve yiğit olacaksın. Terennüm ve namazla, göğün iyiliklerini ve 

azizlerin cihadını düşünüp taşınarak tembelliği tedavi et, işini 

bırakmaktan sakın. Bunu da bil. Düşmanımız bazen hayır süretile bize 

gelir, işimizde geri bırakmak için yapılması zorunlu işleri ve tedbire 

ait fikirleri hatırlatır. Sular durgun olursa kokar, bozulur. Demir 

bırakılırsa, pas tutar. Böylece hareket etmiyen ölüdür. Aklını 

işletmiyen, kurumtulara yuva olur. Çöl yırtıcılarına, yarasa ve 

devekuşlarının yavrularına, tilki ve kurtlara barınak olan çölün bozuk 

bir köşkü gibi olur. Pis tecrübelerin ve fena düşüncelerin çoğalırsa, 

işsizlik ve tembellikten başka bir sebep arama. Canının kapısını koru. 

Kotu düşünceler içine girmesin diye onu açık bırakma. Daima aklın 

göklu ve ruhi şeyleri düşünmekle meşgul olsun. Herhalde işten ve 

yorgunluktan rahatlık göreceğin zamana muhtaçsın. Fakat bu 

zamanları fazla arama. Yoksa hayallere tutulursan, lezzetlere dalarsın 

ve kumlar üstünde köşkler bina edeceksin. Düşüncelerini tut, yalnız 

Gerçek Allah’a ayır. Erdemliği düşünüp taşınarak kendini idman et. 

Buna benzer şeylerle uğraş. 
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OTUZALTINCI BÖLÜM 

Canı Öldürmek ve Azgın İstekleri Tutmak 

Erdemlik ne kadar yüksek ve eksiksiz oluşa, onun sahibi en yüksek 

derecesine ulaşmış ise, cesedini kahır ve şehvetlerini öldurmeksizin 

ona devam etmesi güçtür. Zira günaha istekli olarak doğuyoruz. 

İsteklerimiz her gün ve her dakikada bizimle şiddetle savaşıyor. Canı 

sevmek, daima bize eğemendir. Vücut hayecanı her zaman bize karşı 

koymaktadır. Ceset ile can arasında savaş devam etmektedir. Meğer 

bu arzuları geri çevirmek için ne gibi şeylerle bize yardım eder ve 

savaşa karşı ne gibi kuvvete sahibiz? Azgın istekleri tutmak, ceset 

elemlerini kahretmek ve canın arzularını öldürmekten başka bir 

şeyimiz yoktur. 

Can, isteklerini kahredip bağlamaksızın, Allah çacuklarının izzet 

hürriyetine ulaşamaz ve cihad yapmaksızın izzete giremez. Haç 

taşımaksızın tac takamaz. Mesih hakkında elem çekip sonra izzetine 

girecek denilmedi mi? (Lu. 24: 26). Sen böyle elem çekmeden ve 

zahmet görmeden nasıl O’na nail olursun? Yesu’un yaralarına bakarsan, 

her şey sana kolay gelir. Göklü güvey Yesu’un arkası sıra nasıl 

gidebilirsin? Sen dünya şehvetlerde neşelenirsin, kendisi ise yaralı ve 

kanıyla bulanmıştır. Senin için diken tacı taktı ve senin şehvetlerini 

asmak için kendisi asıldı. Günahtan kurtulman ve yaşaman için kendisi 

öldü. Sırtında günah yükleri öldükçe ve cesed şehvetlerde bağlı 

bulundukça, Yesu’un arkası sıra gidemezsin. Bunlar, ona uyumaktan 

seni geciktiriyorlar ve olgunluk yoluna ulaşmaktan geri çekiyorlar, 

cesedin azgın hareketlerini uyuşturmak ve duyguları tutmakla ona 

ulaşabilirsin. Dünyanın her türlü lezzet ve rahatını inkâr etmedikçe, 

gerçek iyilik ve gerçek lezzeti tadamazsın. Ud telleri bağlanıp 

vurulmadan, duygulara lezzet vermezler. Böylece duygularımız 

bağlanıp kahredilmeden ve tedip edici kamçılarla vurulmadan 

azgınlığı tutulmaz ve cana rahat vermez. 

Günahın eğemenliğinden özgür olmak ister misin? Özemlerine karşı 
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dur ve elemlerinin dizgini tut, şehvetlerinin azgınlığını gemle, Canında 

özel sevgiyi oldur. Cesedin hareketlerini uyuştur. Böylelikle bir daha 

senin cesedinde hayat bulmasın. Yeshu’un haçını taşı ve kendi kendini 

unut. Her kötü isteklerini red et. Eğer zinakâr isen, iffetli, eğer obur 

isen, kanaatkâr ve eğer kokak ve zaif isen, o zaman kuvvetli ve yiğit 

olacaksın. Kişiliği unutmak, onu bir durumdan başka bir duruma 

çevirir. Kendi kendini, şehvetlerini ve isteklerini unut. Kendine, şehvet 

ve arzularına ve canında iyi bulmadığına önem vermezsen, yeni bir 

yaratılış olacaksın, iyilik ve kutsallık içinde yeni bir hayat 

yaşayacaksın, haça germek, yeni bir yaratık olmak ve olgunluk aynısı 

olmak budur. Yesu’un yolu ve üzerimize tanıması gerekli haçtır. 

"Yesu’un hayatı da bedenimizde belirsin diye Yesu’un ölümünü daima 

bedenimizde taşıyoruz". (2. Kor. 4: 10). Zira erdemlik ve ruhi hayat, 

şehvetleri yenmek, lezzetleri öldürmek ve Allah’la yaşamakla kaimdir. 

"Mesih Yesu’un olanlar, ohtiras ve arzuları ile beraber bedeni haça 

gerdiler". (Galat. 5: 24). "Bunu biliriz ki artık günaha kulluk etmiyelim 

diye günah bedenli iptal edilmek için eski Adamımız onunla birlikte 

haça gerilmiştir. Çunku olmuş olan adam günahtan temize 

çıkarılmıştır. Fakat eğer biz Mesih ile öldükse, Mesih ölülerden kiyam 

etmiş olup artık ölmiyeceğini artık ölümün onunla saltanat 

etmiyeceğini bilerek öldü. Fakat yaşamakta olduğu hayatı Allah’a diri 

sayın". (Rom. 6: 6-11). "Zira siz oldunuz, hayatınız ise Mesih ile 

beraber Allah’ta saklıdır". (Kol. 3: 3). "Allah’a meyva verelim diye, bir 

başkasına, yani ölülerden kiyam edene varmak üzere Mesih’in bedeni 

vasıtasile kanuna oldunuz". (Rom. 7: 4). "Mesih ile beraber haça 

gerildim ve artık ben yaşamıyorum, fakat Mesih bende yaşiyor. Şimdi 

bedende yaşadığım hayatı, beni seven ve benim uğruma canını veren 

Allah’ın oğluna olan imanla yaşiyorum". (Galat. 2: 20). 

Sen dünyadan olmuş olursan. Mesih ile ve Mesih dirisin. Eğer bu 

hayat Mesih'te ise, senin ve onun arasındaki bağlılık çok sabit ve 

kuvvetlidir. Olu, dünyanın işlerde uğraşmaz ve onlarla hiç bir ilgisi 

yoktur. Boylece günahtan kurtarılan hristyanın, onunla hiç bir 

bağlılığı, hizmetinde hiç bir işi yoktur. 

Ölümle dünyadan egemenliğinden ve koleliğindn kurtuluruz. 
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Üzerimizde hiç bir hakkım bir hükmü kalmıyacaktır. Biz günaha esir 

idik. Fakat ondan kesilmemizle, ölmemizle, üzerimizde hiç bir 

saltanati, hiç bir efendiliği kalmamıştır. Çünkü boyunduruğundan 

kurtulduk. 

Yalnız cesedi vücudunu değil; ondan daha yüksek, daha değerli diğer 

her şeyi, fenalıkları, arzuları, kızgınliğı ve nefsin bütün şehvetlerini 

kahretmelisin. Meğer sıkıntıda sabır etmeli. Göze, kulağa, dile ve 

bütün duygulara, hareketlere ve kötü atifelere istila etmeli. Bunu da 

bil, bütün elemlerinin ve şehvetlerinin üzerine galibe çalmak, seni 

üstün bir yapar. Ve kendi kendini hakim görüleceksin. Nefsine hakim 

olan, bir şehre feth etmekten iyidir. Mesih’in erlerinin yiğitliğinde en 

iyi örnekleri görebilirsin. Onunla alçaklıkları kahredip şehvetleri 

yendiler ve kendi kendilerini unutup cesedlerinin arzularını tuttular. 

Vücüden refahlarını ve alçak hayatın lezzetlerini değersiz buldular, 

iffetli Yusuf, o şiddetli tecrübeyi yenmek süretiyle, Mısır’da bütün 

tedbirlerden üstün çok büyük bir iş yapmış oldu. Davut Paygamber, 

öfkenin gücünü azaltarak Şavol’da intikam ruhunu öldürmesiyle, 

Gülyad’ın öldürmesinden büyük bir kuvvet göstermiştir. 

Bütün vücüdün şehvetlerini öldürmeğe çalış ve ruh ile yaşa. "Bedene 

göre yaşıyanlar, yalnız bedene ait olan şeyler için çalışıyorlar. Ruhça 

yürüyenler ise, ruha göre kaygı gösteriyorlar. Çünkü bedenin düşüncesi 

ölümdür. Fakat ruhun düşüncesi hayat ve esenliktir. Zira cesedin 

hikmeti, ruhun hikmetinden üstündür. Cesedin hikmeti, Allah’a 

düşmanlıktır. Eğer cesede göre yaşarsanız, öleceksiniz. Vücudun 

ruhtaki amelleri hayat ve esenliktir. Eğer cesedin işlerini Ruh ile 

öldürürseniz, yaşıyacaksınız." (Rom. 8: 5-7, 13). 

OTUZYEDİNCİ BÖLÜM 

Nefse Egemenlik, insanı Ruhen Yükseltir 

Nefs, sevinçle ruhiyeti arzu eder. Fakat zayif olan isteği ve yoğun olan 

cesedi, kendini ruhi yükselmekten engeller. Sen iradene hakim olup ve 

maddi arzulara uymazsan, Allah’ın süreti ve yüksek hikmeti sende 

basılacak, yüce iyiliği içinde yerleşecek ve Allah'ın seninle beraber 
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olmasi gibi bir varlığı hak edeceksin. Zira Allah, yalnız yüreğe 

egemen olmayı ister. Tâki içinde selam, gönül rahatlıği ve rahatlık 

koysun. Ancak şehvet duygularını öldürmek: yüreği bozan, ruhi bilinci 

öldüren, sağgörüyü körleten, irade gücünü zayıflatan ve doğruluğu yok 

eden azgın beden arzularını söndürmekle buna nail olabilirsin. 

Azgın elemlerini tutabilirsen, yüreğin emin, aklın rahat ve nurlu, 

iraden özgür ve iyiliğe istekli, ve nefsin ruhi neşe ve sevinçle dolacak. 

Huzur, rahatlık ve esenliği duyacaksın. Maddiyatla uğraşmak, nefsi, 

iyiliğinden yoksun eder. Aklı, yoğun bulutlarla örter ve ilahi ilham 

doğuşlarına engel olur. Allah’ın huzurunu engellemekle, yürekte 

onunla his etmeği kaybeder. Zira hayvani insan, Allah’ın ruhuna ait 

şeyleri anlamaz. (1. Kor. 2: 12). Dünyaya yürek bağlanması, nefsi 

maddiyata bağlar, çeviklik, kolaylık ve neşe ile Allah’la yürümesine 

engel olur. Sonsuz şeylere ulaşabilmek için, geçici şeylerin sevgisini 

yüreğinden at. Göklere çıkabilmek için, yerin şeylerini bir tarafa at. 

Ruhiyatı kazanmak için de maddiyetten vaz geç. 

Her şey ağırlığına göre hareket eder. Ateş ve hava gibi hafif olan 

şeyler yücelere yükselir. Taş ve su gibi olan şey, aşağıya iner. Sen de 

böylelikle ozemlerine göre yücelir veya alçalırsın. Eğer isteklerin yere 

ve lezzetlerine meyilli ise, butun hayatın, bedeni olur ve özemlerini 

duyar. Fakat dünya sevgisinden ayrılmış isen, Allah’ın sevgisi sende 

ağır basar. Yukarıya çıkıp hayatın goklu olacaktır. 

Allah, bir ruhtur. Duysal şeylerden büsbütün sıyrılmazsan, Allah’la 

yürüyemez ve ruhani lezzetle onunla konuşamazsın. Her şey benzeyine 

özlem duyar. Nefsin, duysal ve yerin lezzetlerine meyilli ise, 

ozemlerin meziyetlere tutulacaktır ve kötülüğün keçi boynuzundan 

zorla doyacaksın. 

Nefsin ruhani ve ruhanıyete özemli ise, rahatını ancak Allah’la 

yürümekte ve onunla konuşmakla bulacaksın. Yüreğin su gibi saf 

olmazsa, Allah’ın sureti içinde basılmaz. Canını duysal lezzetlerden 

temizle yerin değersiz şeylerinden onu uzak tut. Tâki Allah ona 

görünsün, ortulu sırlarını anlasın ve Rabbın yuzunu görsün. "Ne mutlu 

temiz yürekli olanlara, çunku Allah’ı göreceklerdir". (Mat. 5: 8). 
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OTUZSEKIZINCI BOLUM 

Beden, En Büyük Düşmammızdır. 

Bedenin, seni ölüme götüren en çetin düşmanındır. Az bir zaman 

onunla kazanmak istediği boş ve geçici bir lezzet için, seni ebedi 

ölümün kuyusuna atmağa çalışıyor. Seni kaç defa düşürdüğüne bak. 

Savaşları ne kadar çirkin ve korkunçturlar. Çok zamanlar seni Allah’ın 

rahmetinden uzaklaştırır. Kerim iradesinin muhalefetine sevk eder. 

Çok zamanlar onun nimet ve iyiliklerinden seni yoksun etmesiyle, 

ruhi haytından da seni yoksun eder. Kurtuluş yolundan seni alıkoyar, 

nimet kapısını senin yüzüne kapar ve her saat ölüme ulaştıran büyük 

tehlikelere düşürmeğe uğraşır. Bu gibi düşmanı sever misin? İğrenç 

reylerine kulak verirmisin? Seni kötülük ve kargaşalığa düşürmek, 

iyilik ve mutluluktan yoksun etmek ister. Eğer düşmanı yenmek 

istersen, her düşmandan çok kendini yen. Bütün düşmanlar onsuz sana 

bir eziyet ulaştıramazlar. İçinde günahın zehirleri yayılan ve onunla 

bize şerler akıtan kanal kendisidir. Sana isyan edip yırtıcı hayvan gibi 

seni parçalamaması için onu fazla besleme. Elemlerini gemle, 

şehvetlerini tut. Elçi Favlus: "Bedenime cefa verip onu köle ederim. 

Tâki başkalara vazettikten sonra, ben kendim kovulmuş olmıyayım". 

(1. Kor. 9: 27). Gerçekten bu beden, baskıyla yönetilmeğe ve bağlı 

tutmağa şayandır. Ona aci vererek bağla ve gamle. Tâki üzerine 

ayaklanıp üzüntü vermesin. O seni esir etmeden ve kendi isteğine 

bağlı hor görülen bir kul yapmadan, sen onu esir et. Bu düşman 

ölüme ve asılmaya layiktır. onu as, zincirlerle bağla ve çivile. Bir 

daha yaşamamak üzere onu haç üzerinde öldür. Onunla yaşıyan, yiyip 

içen ve ona iyilik eden, bununla beraber iyiliğe karşı öldürmeği 

istiyen adamdan kim korkmaz? izzet ve refahla beslenen kul, sonunda 

efendisine isyan eder. Bunun için sözümü sana tekrarlıyorum: 

Arzularını tut, vücudunu öldür, özlemlerini yapma. Dünyayı ağirlayan, 

kendi kendini seven, şeytana teslim olan ve Allah’ı hor gören bir 

düşmandır. Rab bu inatçı zorbayı zayif kılsın ve gücünü yok etsin. 

Ölüme ve asılmaya layiktır. 

Ey sevgilim! Sen bedemini tutsan ve özlemlerini yapmazsan, ona 
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duşmanlık etmiş değilsin. Ancak onu severek ona ihsan etmiş olursun. 

Hekim, hastayı istediği şeylerden engellemesi, zülmundan değil, 

sevgisindendir. Sen de bedenini ve canını günâh elemlerinden 

rahatlatıp kötülükten korursan, sonsuz mutluluğa haklı kılmanla, ona 

büyük bir sevgi ve buyuk bir ihsan yapmış olursun. "Zira kim canını 

kurtarmak isterse, onu kaybeder ve kim benim uğruma canını 

kaybederse, onu bulur". (Met. 16: 25). 

Hakim, "Köleleri atlar üzerinde, reisleri yerde köleler gibi yürümekte 

gördüm". (Va. 10: 7). Buyurmuştur. Ey sevgilim! Seni yöneten, 

ruhundur. Bedenin ise, aklın aracılığı ile yönetilen bir hayvandir. O 

dilsiz ve kör hayvanı, senin akıl ve natık canına musallat eder misin? 

Sen onu yöneteceğin yerde, seni alçaklığa ve şehvetlere götürür, 

Allah’ın suretinde yaratilmış senin gibi natık bir kişiye ayıp değil mi? 

OTUZDOKUZUNCU BOLUM 

Canın Her isteğine Teslim Olmamak 

Yasal olmayan isteklerine karşı koy. işi yoklamadan, ilkin sana güzel 

görünenin arkasından koşma. Yüreğinin beğendiklerini tut ve istekle 

yürüme. Böylelikle sen çabucak aldanmıyacaksın ve huzursuzluk 

canına yol bulmıyacaktır. isteklere karşı direnme güç ise de, meyvası 

cana esenlik ve ruha huzurdur. Sana uygun görülen isteğe sakın 

kapılma ve başlangıçta özlemlerine aykırı görülen şeyden kaçmamalı. 

Ancak isteklerine egemen ol. Özlemlerini düzenle, basit şeylerle, 

yetinmeğe alışılır ve kendine uygun olmıyanlardan aci çekmemeği 

öğret. Zira özlemlerimiz çok defa bizi aldatıp saptırır, isteklerimiz bizi 

huzursuz kılar ve duygularımızı aldatır. Allah’ın, insanı özlemlerine 

bırakıp canına teslim etmesi, en buyuk bir cezaya uğraması demektir. 

Rab buyurmuştur: "Fakat kavmım sesimi işitmedi ve İsrail beni 

istemedi. Ben de onları yüreklerinin inadına bıraktım. Tâki, onlar 

kendi öğütlerince yürüsünler". (Mez. 81: 11-12). 

Resul: "Bilgilerinde Allah’ın olmasını uygun görmediklerinden, Allah 

onları uygun olmıyan şeyler yapmak üzere çürütülmüş fikre teslim 

etti . (Rom. 1: 28). Eğer insan kendi kendine bırakılıp Allah’ın nimeti 
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ondan uzaklaşırsa, hakaret derelerine ve yırtıcı bir hayvanın pençesine 

düşer. Kendine işkende ve azap acılarını tatırır. Zira Allah nimetinin 

insandan çekilmesi, en korkunç cehennemdir. Ey sevgilim! Allah’ın 

inayetini senden uzaklaştıracak sebeplerden sakın ve daima nimetin 

öğüdüne göre adımlarını uydur. 

Yesu’un ayaklarına yaklaş ve onun arkasında ağla, çığlık at. Tâki 

kendisi seni yanına çevirsin ve yok olmaya götüren isteklerden 

uzaklaştırsın. Özlemlerinin arka sıra giden ve bedenin isteklerine itaât 

edenlerin arzuları tutulmaz. Azgin bir at gibi olurlar. Kendini 

kötülükten kötülüğe ve alçaklıktan daha kötü alçaklığa düşürür, 

hakaretin en alçak derelerine atar. Sonra da cezası sonsuz işkende 

olacaktır. Meğer özlemlerine uyma. Arzularının seni yönetmelerine 

fırsat verme. Düşmanını üzerine sevindirme ve layik olmıyan şeyleri 

yapmasın diye ona teslim olma ki, ilahi nimet seni atmasın. Allah’ın 

nimet ve rahmeti seni bırakırsa kime sığınacaksın ve kime 

güveneceksin? 
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KIRKINCI BOLUM 

Günah Pisliğine ve insani Tabiat Üzerindeki Tesirini Teşhis Etmek 

Günâh, dini yasayı kırmaktır. Edebi bir hastalık ve en kötü bir 

aksaklıktır. Ruhta gedik açar ve hayat çiçeğini soldurur. İnsanı tabiata 

saldırarak onu alçaltan, gucunu zayıflatan ve hayattan yoksul eden bir 

hastalıktır, insan, günahtan önce temiz, iyi, nimet ve izzetle bürünmüş 

olarak Allah’ın muâşeretile sevinip lezzetlenir. Rahatlık ve mutlulukta 

yaşar, kutsallıkla nimetlenir. Sonsuz hayatı iki elle tutmuş, elemlere 

uymaz, her hakaretten uzak, her türlü rahat ve nimet imkânlarına 

sahip, kendisini hiç bir şey incitmez, hiç bir keder onu üzmez, hiç bir 

güçlük ona dokunmaz, hiç bir yorgunluk onu yormaz, hiç bir hastalık 

ona uğramaz, hiç bir ölüm korkusu onu düşündürmez. Onu 

uğraştıracak bir fikir bulunmaz, esenliği sarsacak bir kederi olmaz, 

esenlik ve huzurda, bahtiyar ve rahat yaşar. Her iyilik, mutluluk ve 

sevince sahip idik. Fakat ne yazık kı, günah bize uğradı ve Allah’ın 

bize verdiği her şeyi bizden çekip yok etti. Bizi kutsallık zirvesinden 

indirerek cennetten kovdu. Yorgunluk, yoksulluk, hastalık, açlık, 

susuzluk, ihtiyarlık ve ölüm gibi güçlüklere sebep oldu. Akıllarımızı 

karartıp irademizi bozarak yüreklerimizi kirletti. Başlarımızdan nimet 

taçlarını aldı. Ruhi güçlerimizi zayıflattı. Beşeri tabiatımızın düzenini 

bozdu. Bu sebepten kuvvetler çoktu, şehvet ve kötülüklerin değeri 

yükseldi ve erdemlik derecesi alçaldı. Alçaklıklar yükseldiğinden 

oturu temizlik ve kutsallık gizlendi, saygısızlık ve pistlikler göründü. 

En tehlikeli hastalığın vucutta yaptiğı bozukluktan ziyade, günah cana 

zarar vermiştir. Can güzelliğini bozdu, susunu kaybettirdi. Görüşünü 

alçaltti. bu nedenle hatızası unutkanlıkla hastalandı, iradesi hissiz kaldı, 

iyilik ve kotuluk arasındaki temiz edici gücü kaybetti, insanlar 

bilmeden kötülük işlemeğe başladılar, aldırış etmeden alçaklıklara 

dalıyorlar ve tepeden tırnağa kadar kirlendikleri halde duymuyorlar. 

Günâh, yüreğe basan ağır bir dağ gibi aldu. insanların diri hissini 

kaybettirerek onları zifiri karanlıkta ve korkunç vadilerde haberleri 

olmadan süründürüyor. 
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Yürek, Allah için yaratılan bir heykel olduğu halde, günah onu şeytan 

ve askerlerine karargah yaptı. Ona sığınıp barınıyorlar. Bu sebepten 

pisliklerle dolmuş ve şehvetlerin kurt, tilki ve kargalarına boş bir çöl 

gibi oldu. Eşaya Peygamber buyurdu: "İşte Rabbin eli kısalmadı ki, 

kurtaramasın ve kulağı ağırlaşmadı ki, işitemesin. Ancak sizinle 

Allah’ınız arasına fasatlarınız ayrılık koydu ve suçlarınız onun yüzünü 

sizden gizledi de sizi işitmiyor. Çünkü elleriniz kanla ve parmaklarınız 

fesatla kirlendi. Dudaklarınız yalan söylediler. Diliniz kötülük 

homurdiyor. Doğrulukla dava açan yok ve hakikatle dava güden yok. 

Boşluğa güveniyorlar ve yalan söylüyorlar. Kötülüğe gebe kalıyorlar 

ve fasat doğuruyorlar. Zehirli yılan yumurtalarından yavru çıkarıyorlar 

örümcek ağı dokuyorlar. Onların yumurtalarından yiyen ölür. Kırılan 

yumurtalardan engerek çıkar. Ağlarından esvap olmaz ve işlediklerde 

insan örtülmez. Yaptıkları fesat işleridir ve ellerinde zorbalık işi var. 

Ayakları kötülüğe koşarlar ve suçsuz kanı dökmeğe acele ederler. 

Düşünceleri fesat düşünceleridir, soygun ve kırgın onların yollarında. 

Selamet yolunu bilmezler ve izlerinde adalet yoktur. Kendilerine eğri 

yollar yaptılar. O yolda yürüyenlerin hiç biri selamet bilmez". (Eş. 59: 

1-8). 

Allah kahretsin. Günahın zararı nekadar büyüktür. Eli üzerimize 

ağırlaştı ve yükleri altında ezildik. Boyunduruğu altına girdik ve 

şehvetlerine taptık. Özgür iken, ona tutsak olduk. Yiğitliğimizi 

kaybettik ve iyilik severliği bizde zayıflattı. Her şeyde bizi korkak ve 

güçsüz yaptı. Dünya sevgisine ve gönüllerimizin arzularına bağladı. 

Göğün nimetlerini bırakarak yerin geçici nimetlerine koştuk. 

Ödevlerimizde kusurlu ve duygularımızı tutamaz olduk. İşlerimiz 

karışık, akıllarımız dağınık, eğlence ve şenliğe istekli, fuhuşa devamlı 

ve lezzetlere koşuşan olduk. Yüreğin alçakgönülluğe ve ibadete olan 

isteklerini zayıflattı. Ruh temizliğimizi bozdu, bizi iyilikten geri 

bırakarak kötülükte yiğit, ibadette zayıf, ihmal ve gevşeklikte 

kuvvetli, arzuların direnmesinde beceriksiz, cesedin ibadetinde çevik, 

ara bozucu, gururlu, diğerlerinin hakkını yutan yaptı. Allah’ın 

oğullları iken, kızgınlık oğulları yaptı. Allah’ın tatlı sesini işitirken, 

kasırgaların sesini işittirdi. Yerin hayırlarını yerden, dikenlerini bize 
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çıkarttı Kısacası düzenini çevirdi ve içindekileri bozdu, insanın 

tabiatlarını değiştirdi. Onu yüksek fiillerden çekerek cimri ve 

alçaklıklara maylettirdi. Mal kazancında açgözlü, toplamasında haris, 

iyilik etmekte tutuk, fakirlare karşı cimri, canın gücünü kayıp, 

erdemlikten güçsüz, huyda terbiyesiz, işlerde usanık, kötü sözleri 

işitmeğe uyanık, kutsal kitapların okunmasında ve namaz 

zamanlarında tembel, ibadette gevşek, komşuya ihanete ve gazaba 

koşan, sevgide zayıf, buğzda yiğit başkalarına hükmetmeğe istekli, 

düşüncede katıyurekli, zayıflara karşı hissiz, genişlikte bitir, sıkıntıda 

korkak yaptı. Bir sözle bizi boyunduruğu altına aldı ve bizde 

alçaklıkları doğurdu. Yüreğimizde beden ile gözün şehvetini ve hayat 

gururunu yerleştirdi. (1. Yuh. 2: 16). 

İçimizde çirkin surette gurur, ikiyüzlülük, hile dayanışması, pis 

istekler, iğrenç şehvetler pusu kurmuştur. Yüreğimizin derinliğine kin, 

küfür, cefa, zulum, zorluk, yokluk, canları öldüren kıskançlık, hayırsız 

mal sevgisi, yürek katiliği, merhametsizlik ve şefkatsizlik girmiştir. 

"Bundan ötürü adalet bizden uzak ve salah bize erişmiyor. Işık 

bekliyoruz ve işte karanlık; parıltı bekliyoruz, fakat koyu karanlıkta 

yürüyoruz. Körler gibi duvarı el yardımı ile arıyoruz, ve gözleri 

olmıyan gibi araştıyoruz. Öğleyin, alaca karanlıkta imiş gibi 

dürçüyoruz. Gürbüzler arasında ölüler gibiyiz. Hepimiz ayılar gibi 

homurdanıyoruz ve güvercinler gibi çok inliyoruz. Adalet bekliyoruz 

ve yok; kurutuluş bekliyoruz, bizden uzak. Çünkü senin karşında 

günahlarımız çoğaldı ve suçlarımız bize karşı tanıklık ediyorlar. 

Çünkü günahlarımız yanımızda, fesatlerımız ise, onları biliriz. Günah 

işledik ve Rabbi inkâr ettik. Allah’ımızın ardından döndük, zorbalık 

ve isyan sözü söyledik. Yürekten hileli sözler düşünüp söyledik, hak 

geri çevrildi ve salah uzakta duruyor. Çünkü şehrin meydanında 

hakikat sürçüp duştu ve doğruluk içeri girmiyor. Evet hakikat 

bulunamıyor ve şerden çekinen kendisini soyduruyor". (Eş. 59: 9-15). 

Tabiatımızı gelene kim kederlenmiyor, ağlayış ve figan yapmıyor? 

Kedere karşı kendimi teselli edebilsem içimde yüreğim bayılıyor, işte 

çok uzak bir diyardan kavmım kızının feryadı Rab Sion’da değil mi? 

Kıralı orada değilmi? Oyma putları ile ve yabancı boş şeylerde niçin 
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beni öfkelendirdiler? Orak zamanı geçti, yaz sona erdi ve biz 

kurtulmadık. Ben kavmım kızının yarasından ötürü yaralandım. 

Karalar giydim, beni şaşkınlık aldı. Gileâdda merhem yok mu? O 

arada hekim yok mu? Öyle ise kavmım kızı niçin iyi edilmedi?" (Erm. 

8. 8-12). 

Ne peygamberler, ne kâhinler, ne şeriat buyrukları, ne hayali 

kurbanlar bizi günâhtan kurtarabildiler. Yesû ise yalnız ondan bize şifa 

verebildi. Kutlu olsun, zira kendisi bize salah, kurban ve hikmet 

olmuştur. "Gerçek acılarımızı o taşıdı ve elemlerimizi o yüklendi. 

Gerçek biz sandık ki, o cezaya uğradı. Allah tarafından vuruldu ve 

alçaltıldi. Fakat günâhlarımızdan ütürü o yaralandı. Fesatlarımızdan 

ötürü o zedenlendi. Selametimiz için olan ceza onun üzerine indi. 

Onun yaralarıyla biz şifa bulduk. Hepimiz koyunlar gibi yolu şaşırdık. 

Her birimiz kendi yoluna döndü. Rab hepimizin fesadını onun üzerine 

koydu". (Eş. 53: 4-6). 
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KIRKBİRİNCİ BÖLÜM 

Günahın Arzularına Karşı Koymak ve Ona Savaş Açmak 

Günah, köklerini uzatıp canı istila etmiştir. Her ne kadar iyilik, canı 

gölgelemiş ve onun ışığının yürekte doğması ile günahın yayılmasına 

engel olmuş ve olmakta ise, onun bazı kökleri içimizde kalıyor. 

Bunun için ona karşı koyarak bizdeki yayılmasını engellemeli. Çünkü 

bizde kaldıkça, günahın hareketlerini durdurmak mümkün değildir. 

Fakat korkmamalı, zira içlerinde Allah’ın ruh ve nimeti bulunanlara, 

günahın ne gücü ve ne de hükmü vardır. Eğer içindeki günah seni 

kötülük işlemeğe sevk ederse, onu senden uzaklaşmanın güçsüz 

olduğunu sanma. Zira bizdeki Allah’ın ruhu, günahın gücünü kırar ve 

hükmünü zayıflatır. Meğer bu özlemleri yenmek için daima nimet 

sana arkadaş olsun. Güneş doğarsa, karanlık dağılır. Gündüz gelince, 

gece kaçıyor. Böylece aziz ruhun ışıkları doğup insanın yüreğine 

yayıldığında, bütün kötülükler Rabbın yüzünden kaçıyor. Günahın 

doğurduğu bütün alçaklıkları ve şeytanları kovuyor. Zira nimet, nur 

ve ışıltır. 

Guneh ise gece ve karanlıktır. Aziz Ruh geldiğinde, şeytan derhal 

kaçar. Nimet doğunca, günah duman gibi dağılıyor. Sende günah 

tohumları bulunması yüzünden ümidini kesme. Rahap, kötüler arasında 

yaşadı. Bununla beraber onun iman ve ümidi, onu kurtardı. Günah, 

Rabbe güvenenlere eziyet vermez. Bu kavmlar benden çokturlar, 

onları nasıl kovabilirim demekten sakın. Onlardan korkma, 

yüzlerinden ürkme. Zira içindeki Rab Allah’ın, ulu ve korkulu bir 

Allah’tır. Allah’ın Rab bu kavmaları yavaş yavaş senin önünden 

kovacak ve yok oluncaya kadar aralarına büyük kırgınlık düşürecek. 

(Tes. 7: 17, 21, 23). 

Bir deneme sana karşı durursa, ona uyma ki seni yenmesin. Onun 

isteğini yapmaktan sakın. Zira ona itâat edersen, sana acımıyacaktır. 

Bilakis zorla yanına çekmek için seninle savaş etmeğe kalkar ve eğer 

bir sebat ve yiğitlikle onu kovarsan, sana çabucak yenilir. Sen ise 

kırılmıyan bir zat olacaksın. Ağrılarına karşı ciddilikle dur. Böylelikle 

kötülüğe karşı şendeki özlem zayıflıyacak ve canın iyilik ile erdemlik 
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işlemeğe kuvvetlenecek. 

Kendinde günaha kışkırtan bir kuvvet sezersen, istekle bu duygunun 

tamamlanmasına fırsat verme. Ancak günahı hamen kov ve ona karşı 

isteksizliğini göster. Bunu da bil. Bu haraketi kabul etmek, bir 

anahtardır. Şeytan, kapın kalelerini onunla açar. 

O duygu, asli günahtan yahut kalıtım yoluyla sana geçenin ürünüdür. 

Resulun dediğine göre onun zehiri beşeri tabiata yaılmış, bedenimde 

başka bir kanun görüyorum ki, fikrimin kanunu ile savaşıyor ve 

bedenimde olan günah kanununa beni esir ediyor. (Rom. 7: 23). bu 

hissi fiilen bitirmezsen ve ona istek göstermezsen, günah sayılmaz. 

Meğer tabii eksikliklere fırsat verme ki canında kötülük doğurmasın 

ve içinde günah ekmesin. Ancak erdemlik ve olgunluk yolunda yürü. 

Bedenin heyecanına bakma ve onun öğütlerine kulak vermekten sakın. 

Ancak ayaklarınla bütün korkutmalarını bas. Sende duran Aziz Ruh 

sana hayat verecek ve nimette gelişme bulacaksın. 

Günah hala sende duruyor. Eski yılan seni aldatmak ve öldürücü 

zehirini içine dökmek için arasıra sana gelir. Hilelerini, aldatmalarını 

kabul etme. Onunla birlik olma. Seninle yolda yürümesini kabul etme. 

Ayağını yollarından uzaklaştır. İkiyüzülükten nefret et. Aklını ona 

çevirme, ona bakmatan gözünü kapat. Dalkavukluğuna kulak asma ve 

onunula hiç uyuşma. Fikirlerini ve özlemlerini ona teslim etme. Ancak 

ona karşı şiddetli bir savaş ilan et onu senin önünde ezmesi için 

Rabbe sığın. Zehirden korktuğun gibi günahtan kork. Yılandan 

kaçtığın gibi fenalıktan kaç. Eğer düştünse, çabucak kalk. Kötülüğün 

yüreğinde yer yapmasına fırsat verme, Canını günah yığını ile 

ağırlaştırma ki, ondan kurtulman güç olmasın. 

Allah’ın rahmeti büyüktür deyip günah işleme. Bu, düşmanın 

aldatmasıdır. Böylelikle Allah’ın rahmetine ihanet etme. Bunu da bil: 

Allah adildir. Günahınla adaletin cezasına şayansın. Eğer ilahi rahmete 

ihanet edersen, o zaman kime sığınacaksın? Gökte kalın bulutlar 

bulunursa, yıldızları göremezsin. Güneş ve ayın ışığı da sana 

görünmiyecektir. Böylecee yüreği günah bulutları kaplarsa, karanlık 

olur ve içinde hiç bir ışık görünmiyecektir. Duman gözü incitir ve 

ışığın yayılmasına engel olur. Günah da sağgörüyü kör eder ve ilahı 
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ışıkları yürekten engeller. Meğer yüreğinde günahın durmasına fırsat 

vermıyesın. Canında yollar ne caddeler yapmalarına şeytan ve 

askerlerine fırsat verme. Tâki kötülük askerleri gelip o yerlerde 

gizlenmesinler, ve o yollarda yürümesinler. O zaman yüreğin 

şeytanların barınağı olur. Meğer kirli fikirleri derhal kov ve istedikleri 

gibi girip çıkmağa bırakma, gonlunu onlara geçit yapma. 

KIRKİKİNCİ BÖLÜM 

Hayat, Devamlı Bir Savaş ve cihattır. 

insanın hayatı, kesilmiyen ve tukenmiyen ruhi savaşlar ve nefsi 

cihatlardan ibarettir. Beden yaşadıkça, şeytan daima cana karşı 

savaştadır. Bu savaşlar ancak nusret ve sevinç sesi olan " Zaferin 

nerede ey olum? Dikenin nerede ey ölüm?" (1. Kor. 15.:55) 

bağırdığında bozulacak ve can rahata kavuşacaktır. 

Biz bedende kaldıkça, silahların gürültüleri ve ateş sesleri devam 

edecektir. Bedenlerimizdeki canlarımız, fırtınalı bir deniz içindeki 

gemi gibidirler. Yahut şiddetli alevlenmiş fırındaki yakıtlar gibidir. 

Bundan dolayı ey insan, bu hayatta emniyet içinde olduğunu sanma. 

Tuzak dolu yolda yürüyorsun. Düşmanların, senden nimet hayatını 

almak ve sana eziyet vermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Seninle 

savaşmaktan vazgeçmiyorlar. Seninle savaştığında gücü zayıflamaz, 

savaşta rahat aramaz. Mütareke istemez. Ancak savaşları devamlıdır. 

Güreşler birbirini takip eder. Uyan, sakın ona güvenip bu uğursuz 

savaşı küçümseme, önemsiz sayma. Onu yenmek için Allah’tan guç 

almağa duâ et. 

Eğer denemelerden boş ve üzüntülerden uzak olmağa gucunun 

yettiğini sanarsan, aldanırsın. Sen böyle düşünürken, işte düşman senin 

etrafında gezip gümbürdüyor ve yutacak bir şey arıyor. (1. Petr. 5: 8). 

Esenlik ve rahatta olduğunu sandığın zaman, tehlike içinde olacaksın. 

Orada şeytanı çok korkunç bir şekilde gizli pusuda göreceksin. 

Denemelerden korkma. Geldikleri zaman yüreğin titremesin. Ancak 

onu iyi bir işaret saymalı. Çunku kutuyu yendiğine bir delildir. Bu 

nedenle sana karşı durur ve seni yenmek için kızgınlıkla tekrar savaşa 
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girişir. Galip gelmek için daima çalış. 

Bu düşman, egemenliği altında olanlarla savaşarak kendi kendini 

oyalamaz. Fakat onu yenenlere karşı keskin bir şekilde durur. Cihat 

yapar. Onu bir kere yensen, galibiyet daima seninle olacaktır. Onunla 

görüşüp her zaman yeneceeksin. Cihat ederek savaş. Denemeye 

girmemek için uyanık durup namaz kıl. Kötünün yakıcı oklarını geri 

dönderebilmek için ruhun silahlarını kuşan. Resulun dediği gibi: 

"Velhasıl Rab’ta ve onun kudretinin kuvvetinde kuvvetlenin. İblisin 

hilelerine karşı durabilmeniz için, Allah’ın bütün silahlarını kuşanın. 

Çünkü güreşimiz kan ve ete karşı değildir, ancak riyasetlere karşı, 

hükümetlere karşı, bu karanlığın dünya hükümdarlarına karşı, 

semaviyatta olan kötülüğün ruhi ordularına karşıdır. Bundan dolayı 

fena günde dayanabilmeniz ve her şeyi yaptıktan sonra yerinizde 

durabilmeniz için, Allah’ın bütün silahlarını alın. İmdi belinizi 

hakikatle kuşatmış, adalet zırhını giyinmiş, selamet İncilinin hazırlığı 

ile yaklarınızı giydirmiş olarak ve hepsinin üzerine, şeririn bütün 

kızgın oklarını onunla söndürmeğe kadir olacağınız iman kalkanını ele 

alarak yerinizde durun. Kurtarış miğferini ve ruhun kılıcı olan Allah’ın 

sözünü alın. Her vakitte Ruhta duâ ederek, bütün duâ ve niyazla, ve 

bunun için bütün mükaddesler hakkında tam müdavemet ve niyazla 

uyanık durun". (Efes. 6: 10-18). Düşmana yakın olan bir erin gözü 

uyuklamaz. Ancak daima uyuklamaz. Ancak daima uyanık durur. 

Savaşa hazırlıklı olur. Becerikli kaptan, gemisini batmaktan ve yok 

olmaktan kurtarmak için levhayı tutar ve havaların hareketine bakar. 

Onun için uyan, hazır ol. Düşmanın önünde ve senin etrafındaki 

denemelerde her zaman silahlı yiğit ol. Hikmetle davran. Düşmanın 

sana hücum etmeden önce, ona hücum et. Seni öldürmeden önce, 

günahı ölür. Gevşeklikten sakın. Zir uyumaz, sana bakar ve sana 

hücum etmeği düşünür. Her taraften kendi kendini koru. Daima Rabba 

sığın. Kaleden çıkma, yılana dokunma ve onunla oynama. Olmıyaki 

seni sokar. Zehrinden kurtulmak için ondan kaç. Günahın 

hastalıklarını kes. Seni yakmaması için ateşe yaklaşma. Kendi düşmene 

sebep olma. "Bu yerden geçmekten sakın. Zira Aramiler (Suriyeliler) 

oradadırlar". (2. Kral. 6: 9). 
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Her ağırlığı at ve seni çeviren günahtan uzaklaş. Senin önüne konulan 

yönde çalışmağa koş. "imdi bu kadar buyuk şahitler bulutu etrafımızı 

kuşatmış olduğundan, her ağırlığı ve bizi kolayca saran günahı 

bırakarak, imanı başlıyan ve tamamlıyan Isa’ya bakarak biz de 

önümüze konulan koşuyu sabırla koşalım, o, onüüne kanulan sevinç 

uğruna utancı hiçe sayıp haça tahammül etti, ve Allah’ın tahtının 

sağında oturdu, imdi canlarınızda gevşeyerak yorulmıyasınız diye, 

günahkârlar tarafından kendisine karşı olan bu kadar muhalefete karşı 

dayananı düşünün. Günaha karşı cehdederek henüz kan dökülünceye 

kadar karşı koymadınız ve oğullara söylenir gibi size verilen nasihati 

unuttunuz". (İbrani 12.1-5). 

KIRKÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Düşmanın Denemelerinden Saklanmak 

Şeytan bize savaş ilan etmesi ve oklarda bizi aldatması, yalnız bize 

karşı olan düşmanlığından değil, Allah’a karşı olan düşmanlığındandır. 

Ulu Tanrı’ya bir sıkıntı veremediğinden, yaradılışından öç alır. Şiddetli 

ve acı sıkıntılarına katılmaları için onları aldatır. Bak ey sevgilim! Sen 

şeytana ve savşına karşı koymanla, senden kötülüğü savarak Allah’ın 

şerefini savunmuş olursun Meğer en kötü ölümü kabul etmen, Allah’ın 

düşmanı önünde yenilmenden daha iyidir. Yalnız savaştığını sanma. 

Rab seninledir ve düşmanın üzerine san nusret verir. Kalk ey Rab 

Allah’ım elini kaldır. Aşağı görülenlerin unutma. Kötü adam niçin 

Allah’ı hor görür. Yüreğinde aramıyacağını der. "Bana karşı cenk 

edenlerle sen cenkleş Kuçuk ve buyuk kalkanı alda benim yardımıma 

kalk". (Mez. 35. 1-2). "Korkma, sen benimsin. Suların içinden 

geçtiğinde benim seninle beraber olacağım. Irmaklar senin üzerine 

taşmıyacaklar. Ateş üzerine yürürsen, yanıyacaksın. Alev seni 

yakmıyacak. Çunku Rab Allah’ın, Israel’in Kuddusu, senin Kurtarıcın 

benim". (Eş. 43: 1-3). 

Şeytan, canımızda zayıflık bulunduğunu his edince bizimle savaş 

etmeğe kalkar. Mahir bir avcı gibi en zayıf yerimizi arar, içinde 

ağlarını kurar. Çok zamanlar özlemimize uygun şekilde gelerek bizi 
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aldatır. Havva’nın vasıtasıyla Adem’i, Delile’nin aracile Şemşün’u, 

kadınlar sevgisile Süleyman’ı, para sevgisile Yahuda’yı atıp 

düşürdüğünü görmez misin? Mahir bir hekim gibi ol. Eksikliklerini ve 

hastalıklarını iyileştirici ilaçlarla, kibirliği alçak gönüllülükle, 

övünmeyi ruh alçaklığı ile tedavi et. Sakın da görünenlerle 

aldanmıyasın. Zira şeytan, bazen nur melekleri gibi görünür. Zehiri 

yağa ölüm tuzağını da lezzetli yemeklere koyar. Sana çizdiği yolda, 

iyilik bulunduğunu sandırır. Aldanma durumlarını iyice yokla ki, 

kötülüğünden kurtulasın. Yahuda bir öpüşle efendisini teslim etmedi 

mi? Yuab, gösterişine göre sevgilisi ve öz dostu olan Ammasa’yı 

öldürmedi mi? Güvenin Allah’a olsun. Bütün işlerini ona teslim edip 

her hususta ona müracaat et ki, her şeyde senin dayanağın ve sığınağın 

olsun. 

KIRKDORDUNCU BOLUM 

Hayatın Denemeleri ve Onaların Yararları 

Hayatımız bütün en deneme ve yorgunluktur. Soygunculuk vadisinde 

ve nefi diyarında bulunduğumuzdan, çok denemelere düşmemiz garip 

bir şey değildir. Bir denemeden kurtulur kurtulmaz, diğerine düşeriz. 

Durum bunu gösteriyor. Daha bir yara kapanmadan, diğerinin 

kanadığını görürüz. Başımızı kaldırır kaldırmaz, bizi enginlere atan 

fırtınaya tutuluruz. İnsanların hangisi yorgunluk ve denemeden 

kurtulabilir? Kırallar, imparatorlar, saltanat tahtına oturanlar bile 

denemelerden boş kalmazlar. Eğer denemeler hepsine genel iseler, 

azizlere özel surettedirler "Çünkü Mesih uğrunda yalnız ona iman 

etmek değil, elem çekmek de size ihsan olundu". (Filip. 1: 29-30). 

"Bizim için Allah’ın cennetine çok sıkıntılar ile girmek gerektir". (R. 

Iş. 14: 22). 

Sonsuz olarak kalıcı bir ülke istemek için değişik denemeler 

düşmemiz, yararlı bir ilaçtır. Sıkıntı, çol iyi bir öğretmendir. Bize 

terbiye, alçak gönüllülük, iyi davranışı öğretir. Ahlaklarımızı düzeltir. 

Canlarımızı süsler. Fikirlerimizi temizler, özlemlerimizi tutar. Deneme, 

hikmet öğretmeni ve usluluğun kılavuzudur. Gururluyu, alçak gönüllü 
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eder. Katiyı, yumuşatır. Öfkeliği, enis ve titiz olanı durgun yapar, 

isyan edeni, alçak gönüllülükle Allaha dönderir. Sıkıntılar, bizden 

gururu ve övünmeyi koparir. Bizi iftihardan ve boş izzetten korur. 

Sıkıntılara düştüğümüzde, Allah’a olan şiddetli ihtiyacımızı bilerek, bu 

diyarda emniyet ve esenlik bulunmadığını, zayıflığımızı ve 

haydutluğumuzu iyice öğreniriz. Deneme, bizi erdemliğe alıştırır ve 

pek çok uyandırır ki, derin uykuya dalmıyalım. Deneme ile temiz, 

uslu, erişkin oluruz. Onsuz, kendi kendimizi bilmezdik, gücümüzü 

buyuk görürdük ve değerli bir şey olduğumuzu sanırdık. O, 

zayıflığımızı göstermkle bizi Rab önünde aşağılanmaya davet eder. 

Vahilerin çok büyük olmasından kibirlenmiyeyim diye, bana bedende 

bir diken, beni yumruklamak için bir şeytan verildi. (2. Kor. 12: 7). 

"Allah’ın terbiye ettiği adam ne mutludur. Kadirin tedibini sen hor 

görme". (Eyüb. 5: 17). "Baba memnun olduğu oğlu azarladığı gibi, Rab 

da sevdiğini azarlar". (Mes. 3: 12). 

İsrail oğulları, sıkıntı zamanında Rabba yapışıp duâ ederlerdi. Fakat 

genişlikte onu unutup bırakırlardı. Kıral Davut, sevinci zamanında 

günaha yapıştı. Sıkıntıda ise Rabba sığındı. "Sıkıntım gününde Rabbı 

aradım". (Mez. 77: 2). Küçük oğlan o yoksulluğa duşmeseydi, 

durumunu bilmemekle babasının evine dönmiyecekti. "Ya Rab, 

sıkıntıda seni aradılar. Kendilerine tedibin erince onlarin yalvarışım 

döktüler". (Eş. 26: 16). "Kendilerini öldürdüğü zaman onu araştirdılar 

ve geri döndüler ve Allah’ı gayretle aradılar". (Mez. 78. 34). Asma 

budaklanmazsa, ürünleri büyümez, dalları çoğalmaz, güzelliği artmaz 

ve çok salkımlar taşımaz. Teller bağlanıp parmaklarla oynatılmazsa, 

tatlı ses vermez. Tırnak udu ateşte yakılmazsa, ondan hoş koku 

gelmez. Altın, pota içinde kal olmadı. Elmas kesilip düzenlenmeli. 

Buğday, anbarlara götürülmeden dökülmeli. Bütün salihler ve azizler 

bu yolda yürüdüler. Göklerin varisleri, butunen bu sarp yoldan 

geçtiler. Rabbın ve Kurtarıcın da her şeyde denendi. Bunun için 

elemler Ademi denildi. (Eş. 53: 3). Meğer tecrübe geldiğinde geri 

çevirme. Sıkıntısı zamanında usanma. Ancak emrini, isteğini Allah’a 

teslim et. Kendisi istediğini sana yapar. Kendi kendini, denemeye 

katlanmaya hazırla. Onu, hayatta en buyuk teselli saymalısın. Allah'ı 
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gerçekten seversen, sıkıntıları beklediğin gibi kabul edeceksin. Şefkatli 

Allah’ın elinden geleni kim kabul etmez? Bunu yaparsan, deneme 

sende hoş, kolay, tatlı görünecektir. "Ne zaman çeşit çeşit denemelere 

düşerseniz, imanınızın imtihanı sabır hasıl ettiğini bilerek, bunu tam 

bir sevinç sayın". (Yak. 1: 2). "Zira şimdiki vaktin elemleri, bize 

keşfedilecek izzete göre bir şey değildirler". (Rom. 8: 18). 

KIRKBEŞİNCİ BÖLÜM 

Mesih için ve Onun Gibi Sıkıntılara Dayanmak 

Bir afete rastlarsan, bir tecrübeye düşersen usanma. Yüreğin onun 

gelişinden korkmasın. Ona sabirla dayan. Seni yenmeğe meydan 

vermeden, onun yenilmesine çalış. Kurtarıcının senin gibi her şeyde 

denendiğini hatırla. Kendisi elem şektiği için, imtihan olunanlara 

imdat edebilir. (İbrani 2: 18). 

Mesih’le ağrı çekmezsen, onunla nasıl ortak olabilirsin? Onunla 

yaşamak istersen, haç ağrıları altında öl ve sana rastlayan ağrılara, 

sitemlere, hakaretlere kulak verme. Kurtarıcın, bütün bu denemelere 

senden önce dayanmıştir. kayın’ın kötülüğü sana yetişmezse, Hobil gibi 

olamazsın. Çölden geçmezsen, Kan’an diyarına giremezsin. Mesih’le 

ağrı çekmeğe razi olmıyan, izzete girmez ve Mesih’le ortak olmaz. 

Onunla yaşamak istersen, her halde ona benzemelisin. Öldüğü gibi 

onunla öl. Ağrı çektiği gibi, onunla ağrı çek. Kalktığı gibi onunla 

kalk. O zaman izzete girdiği gibi, onunla girebilirsin. "Eğer beraber 

elem çekiyorsak, beraber de ağırlanmamız içindir". (Rom. 8. 17). 

Denemeler şiddetlenip artarsa, korkma. "Rab dindarları imtihandan 

kurtarır". (2. Pet. 2: 9). Bardakçı, kaplarını ocakta yanıncaya değin, 

kuyumcu da gümüş ve altını gereğinden fazla potada bırakmadığı gibi, 

Rab da seni deneme fırınında bırakmaz. "Allah sadıktır, iktidarınızdan 

fazla denenmenize izin vermiyecektir". (1. Kor. 10: 13). Sana gelen 

denemeleri, sıkıntıları, ağriları, elemleri, yorgunlukları, afetleri, 

hastalıkları, sitemleri , hakaretleri sabır ve sevinçle kabul et. Mesih’in 

örneğini onune koysan, bunların hepsi sana kolay geleceklerdir. Çunku 

O her şeyde senin gibi imtihan edildi. Ve imtihan edilenlere imdat 
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edebilir. Eğer yoksullukla denendin, soğuğun şiddetinden üzüldün, 

yahut giyimsiz ve meskensiz kaldın, canın sitemden doymuş ise, 

aşağıdaki sözü hatırla: "Tilkilerin inleri ve gök koşlarının yuvaları 

vardır. Fakat insanoğlunun başıni yaslıyacak yeri yoktur". (Mat. 8: 20). 

Eğer canı acıtan ve kemikleri ezen hastalığa yakalandınsa, Kurtarıcın 

da ağrıları Ademi olmasıyla "acılarımızı o taşıdı ve elemlerimizi o 

yüklendi". (Eş. 53: 4). 

Sevimli bir dost ve öz bir sevgili kaybettinse, Yesu’un, sevdiği 

Laazer’e ağladığını hatırına getir. Eğer bir sevgilinin kötülüğüne 

üğradınsa, bir şagirdinin Yesu’u, otuz gümüşle düşmanlarına sattığını 

unutma. Eğer bir şeyde itham edildin, yahut birisi sana iftira etmiş, 

başkası senin hakkında kötü sanıka bulunmuş, diğeri fena bir şeyde 

seni gaybet etmiş ise, usanma, kuvetlen. iftira, küfür, lanet, hakaret 

sözleri Mesih’in yüreğine keskin oklar gibi geçtiler. Kendisini obur, 

sarhoş, günahkâr ve gümrükçülerin dostu olduğunu söylediler. 

Bunlarla teselli bul ve imtihanlarda olanlara imdat edebileceğine iman 

et. Denemenin, senin gücünü ve azmini zayıflatma yol bırakma. Ancak 

sabrın ve imandaki sebatın görünsün. Yıldızlar karanlık gecelerde 

göründükleri, erin yiğitliği savaş meydanında bilindiği ve kaptanın 

mahareti şiddetli fırtınalarda belli olduğu gibi, senin sabrın ve iman 

daki sebatın da denemelerin şiddetli fırtınalarında belli olsun. 

Denemeler arttıkça, nimatteki büyümene, sabrının takvasına Ve Rab 

Yesu’un benzemesine sebep oluyor. Nasıl ki İsrail Oğulları, denemeleri 

zamanında buyuyup çoğalıyorlardı. Sular yükseldikçe gemi de yikarıya 

yükseldiği gibi, denemeler de şiddetlendikçe, canın yukarıya yükselsin 

ve en emin sığınak olan Yesu’a çabucak sığinsın. 

KIRKALTINCI 

Küçük Yanlışlıklardan Sakınmak ve Onları Kök Tutmadan 

Öldürmek 

Buyuk günahlardan ziyade, kolay görünen kuçuk yanlışlıklardan 

sakınmalı, korkmalı. Zira kuçuk şey, buyuğu doğurur. Büyük yangın, 

kuçucuk kıvılcımlardan oluyor, insan, tabii yahut ruhi umurlarda, 
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birden değil, ancak yavaş yavaş kemala erir. Bebek, çocukluktan 

gençliğe, sonra ihtiyarlığa varır. Ekin de yavaş yavaş buyuyor. Ev de 

birden yıkılmaz. Önce temeli sarsılır, sonra duvarlar ve en sonunda 

damı ile yıkılır. Küçük yanlışlıklardan titreyen vicdan yavaş yavaş 

büyük günahlara alışır ve korkmaksızın onları bittirir. Küçük emre 

dikkat etmezsen, büyük olur. Kum üstüne evini koyarsan, rüzgarlar 

temellerini sarsacak ve kasırgalar yapısını yıkacaklardır. Korkmadığın 

basit adetler, büyüyüp kökleşirler. Sanra koparılması mümkün olmıyan 

büyük günahları doğururlar. Öldürmeğe uğraşmadığın küçük böcekler, 

büyüye büyüye zehirli engerekler ve öldürücü yılanlar olular. Küçük 

iken onlarla savaş et, yoksa onları yenemiyeceksin. Kül arasında 

görünen ateş ışığinı söndürmezsen, alevlenecek ve büyük bir yangın 

yapacaktır. Küçük şeylerden sakınmazsan, canini daha büyük 

şeylerden düşmeğe bırakırsın. Büyümekte olan küçük tilkiler, 

erdemliği öldüreceklerdir. Aslan yavrusu, bir arslan olacak. Seni 

parçalamadan önce, sen onu öldürüp parçala. (Nş. 2: 15). Başlangıçta 

küçük görülen az bir şey için öfkelenmek, bir eksiklik etmek, caiz 

olmıyan bir bakış gibi eğri özlemleri öldür, bu gibi şeyler ilkin basit 

görünürler. Sonra yavaş yavaş güçlenince, yürekte büyük bir kötülük, 

çok büyük bir günah doğurur. Zihinde sayısız hayaller, resimler basar. 

Temiz düşünceyi kirletir ve öz iffeti bozarlar. Dikkat et. Günahı daha 

ot iken, büyüyüp koparılamıyacak bir ağaç olmadan, koparmasına 

başla. Kusur ne kadar küçük ise, onu ihmal etme. Yoksa sonra inatçı, 

katı bir efendi gibi olur. Önünden kul gibi yürümğe mecbur olursun. 

İnsan, büyük günahlara çabuk uyanır ve koparılmasını düşünür. Fakat 

küçük günahlara az önem verir ve koparılmasını az düşünür. Bunun 

için çabucak çukurlarına düşer ve kalın bir zincir onu bağlayıp ölüme 

götürürler. Gemi, fırtınalardan ve şiddetli dalgalardan battığı gibi, 

dibendeki kuçuk bir delik sebebinden de batar. Fırtınalardan, şiddetli 

dalgalardan korunmak mümkün olabilir. Fakat önemli sayılmıyan 

küçük deliğin zararından kurtulmak çok zor. Ağır günahlarını atıp 

günahın boyunduruğundan kurtuldunsa, küçücük kusurlara dikkat et. 

Onları küçük görme. Eğer senin gemin, denizi geçip kaya ve 

fırtınalardan kurtulduysa, yumauşak havadan, az çamurlardan ve zayıf 
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arizden fazlasile sakın. 

KIRKYEDINCI BOLUM 

Deneme Anında Allah’a Güvenmek 

Deneme ve cihat zamanında usanma, gevşeme. Sen Allah’la ve Allah 

seninle oldukça, düşmanın seni yeneceğini sanma. Zira Rab, şeytanın 

gücünü yendi ve saltanatını kahretti. Eğer düşman, güçlü aslan ve yiğit 

kahraman gibi görünürse, ancak ona karşı koymıyan korkaklara ve 

cihatlarında Rabba sığınmayan imansızlara böyle görünür. Gerçekte 

ona kulak vermiyenler için hakir bir köpek ve korkak bir yoksuldur. 

Çünkü bunların bütün ümit ve güvenleri Rabtandır. 

Biz kendimize istemezsek, şeytan bize bir deneme getiremez. O yalnız 

fena duyguları getirir, biz onları tamamlariz. Fakat ona karşı koyunca 

bizden kaçar. Kurtarıcı denemeye geldiğinde "kendini aşağı at" dedi. 

Rab ise kendisine "sen Allah’ın Rabbi denemiyeceksin demesile onu 

yendi. (Mat. 4: 6,7). Bu şekilde yurümelisin ki, şeytan seni aşağı 

atabilmesin. Onu kov ve yiğitlikle onunla sava şetki, önünde kırılsın. 

Emin ol ki, kudretli olan seninledir ve cihadına bakıyor ki 

düşmanlarını yenesin ve düşmemek için meleklerini gönderip seni 

korusunlar, bundan emin olursan, belin güçlenir ve ayakların yerleşir. 

Yüreğin yiğitleşir ve cihat meydanında galip olacaksın. "Rabbi daima 

önüme koydum. O benim sağımda olduğu için sarsılmam. Bunun için 

yüreğim sevinir, ruhum da mesrur olur. Bedenim de emniyette oturur". 

(Mez. 16: 8,9). 

Rab, Rasul Pavlus’a dedi: "inayetim sana yeter. Çünkü kuvvetim 

zayıflıkta tamam olur, imdi çok hoşlanarak zayıflıklarımla daha fazla 

övüneceğim, ta ki, Mesih’in kuvveti üzerime konsun". (2. Kor. 12: 9). 

imdi korkma, üzülme. Yüreğinde gönül rahatlığı olsun. Zira seninle 

olan, sana karşı olanlardan daha guçludur. Sabit ve yürekli ol. Rabbi 

bekle, seni kurtaracak. Seni bırakmıyacak. Tabiatınla zayıfsın. Fakat 

Rabbın sağ kolu seni desteklerse, teprenmiyen bakır sütün gibi 

olacaksın. Daniel’i aslanlar kuyusunda, gençleri ateş fırınında ve 

Yavnoyu balık karnında koruyan, seni koruyup kurtaracaktır. 
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KIRKSEKIZINCI BOLUM 

Rab’taki Gönül Rahatlığı ve Ona Sığınmak 

"Butun yüreğinle Rabbe güven ve kendi anlayışına dayanma". (Mes. 3: 

5), "Rabba güvenenler, sarsılmıyan ve ebede duran Sehyun Dağı 

gibidirler". (Mez. 125:1). "Yükünü Rabba bırak ve sana destek olur. 

Salihi asla sarsılmağa bırakmaz". (Mez. 55: 22). 

Rabbın yanında ol, sıkıntı zamanında sen sarsılmaya bırakmaz. Seni 

yoktan getiren ve umurunu var oluşundan önce bileni seni unutacağını 

sanma. Rabba sığınsan, yer üstündekiler seni sarsmıyacak ve hiç bir 

düşman sana galip gelemiyecektir. Birisi duvara taş yahut yüksek dağa 

ok atsa, taşıyla duvarı veya oku ile dağı yıkamıyacağı gibi, sen de 

Rabbın gücünü taşısan ve kanatlarının gölgesine sığınsan, düşman seni 

yenemez. Okunu sana atsa, herhalde tekrar üzerine dönecektir. Zira 

Rabbın gücü, insanı her taraftan insanı çevirmekle toplumundan ateşin 

oklarını geri çeviriyor ve onlara karşı çıkan kasırgaları durduruyor. 

Ona sığınmak istiyenlere sığınaktır. Cephede savaşanlara güçtür. 

Yardımsız olanlara yardımdır. Üzgün olup çığlık atanlar, sevinç ve 

tesellidir. Hor görülenlere izzettir. Öyleyse korkma, sıkılma. Zira 

yardımın ve gücün olan Rab Allah’ın seninledei. Yeryüzundeki bütün 

yolculuğunda, gurbetinin yolunda sana yardım edecek. Onu her 

konakta seninle beraber bulacaksın ve her yerde senin gelişini 

beklediğini göreceksin. Sana teselli, yardım ve güç vermek için her 

felakette senin yanında olacaktır. Her noktada izlerini gözliyeceksin. 

Her şeyde, sıkıntıda, gürbette, derede, çölde, denizde, ateşte seninledir. 

Ya seni bekliyor, yahut da yürüyüşünde arkadaşın oluyor. 

Güvenlik yuvasına sığınan bir kuş gibi, Yesu’a sığın. Kuş yükseğe 

çıkarsa, avcıların ağlarından kurtulur. Sen de ilahi Gücün kanatlarını, 

guclu pazılarını al. Yolda pusuda aturan düşmanlarını tuzaklarından 

kurtulursun. "Bana acı, ey Allah, bana acı. Çünkü canım sana sığındı. 

Balalar geçinceğe kadar, senin kanatlarının gölgesine sığınırım. Yüce 

Allah’a benim için her şeyi tamamliyan Allah’a çağırıyorum. Beni 

yutmak istiyen sitem edince, gökten gönderip beni kurtarır". (Mez. 57: 
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1-3). Denizi gemisiz geçemezsin. Ruhun gemisini al, kendisi sıkıntı 

geçidinden seni geçirecek ve sonsuz rahat ve esenliğe ulaştıracak. 

Korktukça, ağlayıp anasının kucağını istiyen çocuk gibi ol. Sıkıntı ve 

deneme zamanında, babasal rahmatin kucağını ara. kaplumbağa, bir 

kimse gördüğünde, kabuğunda ve kirpi de dikenlerinde gizlenir, kimse 

ona dokunamaz. Sen de düşmanı gördüğünde böyle yap. Sana kimse 

hücum edemiyecek. Kaleye sığın, seninle kimse savaşamıyacak. 

Sığmaya çekil, kimse sana ulaşamıyacak. Ağıla gir, kurt seni 

yırtmıyacak. Allah’ın kanatlarına sahip olan, başka bir perdeye yahut 

diğer bir güce ihtiyacı olmıyacaktır. Zira Rab’taki gönül rahatlığı ve 

ona sığınmak, kilit ve ordugahlardan iyidir. 

Süleyman yattığı zaman, İsrail kahramanlarının çoğu onu bekliyorlardı. 

Fakat yeri yatak ve göğü yorgan olan ve kanına susamış düşmanlar, 

onu izliyen babası Davut’tan fazla rahat gördü mü? Rabbın koynunda 

insan yatarsa, ne kadar hoş, ne kadar tatlıdır. Onun koruması, onu 

bekler. Uykusu rahat ve lezzetli olur. Zira Rab’taki gönül rahatlığı, en 

rahat yastıktır ve ona sığınmak, en iyi yatak ve iyi ısınmış örtüdür. 

"Darlıktan Rabbi çağırdım, Rab bana cevap verdi ve beni genişliğe 

çıkardı. Rab benimledir, ben korkmam. İnsan bana ne yapabilir? Rab 

benimledir, yardımcılarım arasında, benden nefret edenlerde 

dilediğimi göreceğim. Rabba sığınmak, insan iyidir. Rabbe sığınmak, 

emirlere güvenmekten iyidir. Bütün milletler beni kuşattılar. Rabbın 

ismile onları kıracağım. Arılar gibi beni kuşattılar, çalı ateşi gibi 

söndüler. Rabbın ismile onları kıracağım. Rab kuvvetim ve 

mezmurumdur. O bana kurtuluş da oldu. Sevinç ve kurtuluş sesi 

iyilerin çadırlarındadır. Rabbin sağ eli yiğitlikler eder. Ölmiyeyim de 

yaşıyayım ve Rabbin işlerini ilân edeyim. Rab beni şiddetle yola 

getirdi, fakat beni olume vermedi". (Mez. 118: 5-18). 

KIRKDOKUZUNCU BÖLÜM 

Denemelerden Kurtulmak İçin Rabbı Çağırmak 

"Rabbi daima onume koydum. O benim sağımda olduğu için 

sarsılmam. Bunun için yüreğim sevinir, ruhum da mesrur olur. 
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Bedenim de emniyette oturur". (Mez. 16: 8-9) 

"Fakat ben daima seninle beraberim. Benim sağ elimden tuttun. 

Öğüdünle bana yol gösterirsin ve sonra izzetle beni alırsın. Göklerde 

başka kimim vardır? Yeryüzünde senden başkasını istemem. Bedenim 

ve yüreğim eriyor, fakat yüreğimin gücü ve payım Allah’tır. Çünkü 

işte senden uzak duranlar yok olur. Senden ayrılıp zina edenlerin 

hepsini yok edersin. Fakat Allah’a yaklaşmak bana iyidir. Senin bütün 

işlerini bildireyim diye, Rab Yahva’yı kendime sığınacak yer ettim". 

(Mez. 73: 23-28). "Fakat Rab korkunç bir yiğit gibi benimle 

beraberdir. Bundan dolayı beni kovalıyanlar sürçecekler ve 

yenmiyecekler. Akıllıca davranmadıkları için, hiç unutulmaz ebedi bir 

rezalatle çok utanacaklar". (Yerem. 20: 11). "Kalk, ya Rab, ey Allah, 

elini kaldır. Hakirleri unutma. Biçare kendini sana teslim eder. 

Öksüzün yardımcısı sensin". (Mez. 10: 12, 14). 

Canım Rab ile mesrur olacaktır ve onun kurtarışı ile ferahlanacaktır. 

Bütün kemiklerim diyecek: Ya Rab, kendisinden güçlü adamdan 

hakiri ve fakiri kurtaran ve serbest bırakan, senin gibi kim var?" 

(Mez. 35: 9, 10) "Enginlerden seni çağırdım, ya Rab. Ya Rab, sesimi 

işit. Yalvarışlarımın sesini kulakların iyi dinlesin". (Mez. 130: 1-2). 

"Gözlerimi dağlara kaldırıyorum Yardımım nereden gelecek? 

Yardımım, gökleri ve yeri yaratan Rabdendir. Ayaklarını sarsilmağa 

bırakmaz. Seni koruyan uyuklamaz. İşte İsrail’i koruyan uyuklamaz ve 

uyumaz. Seni koruyan Rab’tır. Sağ yanında Rab sana gölgedir. 

Gündüzün güneş ve geceleyin ay seni vurmaz. Rab her kötülükten seni 

korur. Senin canını korur. Şimdiden sonsuza kadar" (Mez. 121: 1-8). 
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ELLINCI BOLUM 

Cennet için Hayatın Sıkıntılarını Saymamak 

Güçlen, yiğit yürekli ol. Yüreğin, gökte konulan ümitle sabit olsun. 

"Zira şimdiki zanamın elemleri, bize keşfedilecek izzete göre bir şey 

değildirler."(Rom. 8: 18). "Eğer beraber elem çekiyorsak, beraber de 

taziz olunmamız içindir." (Ram. 8: 17). Bu hüzünler bitecek. O ağrılar, 

sıkıntılar yutulacak. O günün güneşinin doğmasi ve sonsuz hayatın 

şafaki yakındır. Güçlen ey sevgili! Ümitle yiğit yürekli ol. Azmin 

gevşemesin. Felaketler duygularını zayıflatmasın. "Siz ağlayıp 

dövüneceksiniz, ama dünya sevinecektir. Siz kederleneceksiniz fakat 

kederiniz sevince dönecektir. Kadın doğuracağı zaman ağrı çeker, 

çünkü saati gelmiştir. Fakat çocuğu doğurduğu zaman, dünyaya bir 

insan doğması sevincile artık sıkıntıyı hatırlamaz. Bunun için, şimdi 

kederiniz var, fakat sizi yine göreceğim ve yüreğiniz sevinecektir. 

Kimse sevincinizi sizden almaz". (Yuh. 16: 20-22). Yüreğiniz 

sıkılmazsın. Allaha iman edin, bana da iman edin. (Yuh. 14: 1) 

Şimdiki hayatın elemleri, cennet güzelliğinin bir zerresile ölçülmez. O 

mutlu günün şafaki doğduğunda, bu hayatın gecesi dağılır, 

karşılaştığımız zahmet ve sıkıntıyı bir daha anmıyacağız. Orada ne 

hüzün, ne ağrı, ne elem, ne ağlayış, ancak daimi esenlik ve her 

sevindirici şey vardır. İsrail oğulları, sıkıntı yerinden çıktıklarında 

zahmet ve sıkıntılarını unutarak deflerini ve yüksek sesli zillerini 

aldılar. Sevinçle oynamaya ve terennüm etmeğe başladılar. Nur ve 

izzet dolu Rabbımız Yesû Mesih’in güzel yüzüne bir bakış, hayatın 

butun elemlerini dağıtir. Butun sıkıntılar, denemeler, zahmetler bu 

kutsal yuzun bir bakışıyla ölçülmez. Meğer bu sözle kendi kendini tut. 

Güçlen, Rabbı sabırla bekliyerek cihat et. Biraz yoruldunsa, orada 

bitmiyen ve vasfa gelmiyen sonsuz izzete nail olacksın. Bu hayatın 

felaketleri yalnız az bir zaman kalirlar. Bu kötülüklerin sonu olacaktır. 

Bir saat gelecek, onda inilti geçer. Her zahmet ve sıkıntı sona erer, 

Zamanla her şey dağılır. Hazırlanan izzete, goğun sevinçlerine bak. Bu 

hayatın elemlerini bir şey sayma. O güzelliğin sevgisi için dünyanın 

butun sıkıntılarına dayanmayı tercih et. Sabret. Yesû için sükün ve 
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vedaatla sıkıntılarına katlan. Dinlenme saati çok yakındır. "Bundan 

kolayı yorulmuyoruz, fakat her ne kadar dış adamımız bozulursa da, 

iç adamımız günden güne yenileniyor. Çünkü görülen şeylere değil, 

görülmiyenlere baktığımızdan, bir an için olan sıkıntımızın hafifliği 

bizim için izzettin ebedi ağırlığını çok ve daha çok hasıl eder. Çünkü 

görülenler geçici, fakat görülmiyenler ebedidir". (2. Kir. 4: 16-18). 

"Ey sevgililer, sizi imtihan için olan aranızdaki ateşli denemeyi size 

garip bir şey oluyormuş gibi, garip saymayın. Fakat Mesih’in 

elemlerine ortak olduğunuz derecede sevinin, ta ki onun izzetinin 

keşfolunmasında, çok mesrur olarak sevininiz. Eğer Mehih’in adı için 

sitem olunursanız, size ne mutlu! Çünkü izzetin ve Allah’ın Ruhu 

üzerinizde durur". (l.Pet. 4: 12 - 14). "Denemeye dayanan adam ne 

mutludur. Çünkü makbul olduğu zaman, Rabbın kendisini sevenlere 

söz verdiği hayat tacını alacaktir". (Yak. 1: 12). "Mesih Yesu’un iyi 

askeri gibi benimle beraber güçlük çek. Askerlik eden bir kimse 

kendisini askerliğe yazanı haşnut etmek için bu hayatın işlerine 

karışmaz. Hem de bir kimse spor müsabakasına girerse, usule göre 

müsabaka etmedikçe, başına çelenk konmaz. Emek veren çiftçinin 

önce semerelerden hissedar olması lazımdır. Eğer dayanırsak, onunla 

beraber de saltanat süreceğiz". (2. Tim 2: 3-6,12). 

"Mesih’in sevgisinden bizi kim ayıracaktır? Elem mi, sıkıntı mı, eziyet 

mi, kıtlık mı, çıplaklık mı, tehlike mı yahut kılıç mı? Nitekim 

yazılmıştır: (Bütün gün senin uğruna öldürülüyoruz, Kasaplık koyunlar 

gibi sayıldık). Fakat bizi sevenin vasıtasiyle bunların hepsinde 

galiplerden üstünüz. Zira eminim ki ne ölüm, ne hayat, ne melekler, 

ne reisliler, ne şimdiki şeyler, ne gelecek şeyler, ne kudretler, ne 

yükseklik, ne derinlik, ne başka bir yaratık Rabbımız Mesih Yesu’da 

olan Allah’ın sevgisinden bizi ayırmağa gücü yetecektir." (Rom. 8: 

35-39). 
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ELLİBİRİNCİ BOLUM 

Görkem, Terbiye ve iyi Yürüyüş 

Bütün işinde, söz ve yürüyüşünde görkemli, uslu ve iyi sohbetli ol. 

Diğerlerinin sürçmesine sebep olacak bir şeyi sende bırakma, her 

olgunluk ve erdemde iyi ol. Çünkü başkalarının düzelmesi için bunlar 

sana yararlar. Herkesin önündeki yürüyüşün alçak gönül, iyilik, güler 

yüz, pişmet, saygı, sükün, usluluk ve olgunlukla olsun. Zira insanın bu 

gibi görünüşlari, galiba ruh güzelliğine ve ahlak olgunluğuna işaret 

eder, Hiristyanlik terbiyesini ve hayat kutsallığını gösteren bir vaiz 

yerinde durur. İlk asırlarda, bir putperest arkadaşına rasladığı zaman 

onu görkemli ve alçak gönüllü gürürse, (bir Hristyana mı rasladın?) 

derdi. Zira Hristyanların hayatları, terbiye, olgunluk ve alçak 

gönüllüğü akıtırdı. Bir bakışla başkalarında alçak gönüllüğü, görkem 

suretini basarlardı. Yürüdükleri olgunluk yolunda sen niçin izlerini 

takip etmiyorsun? Çanın madani, sesinin inlemesinden belli olur. Sakın 

yürüyüşünle takilerin idaresinden garip olmıyasın. 

Bü hayatta ve gelecek hayatta insanın değeri, topladığı mallar, sahip 

olduğu güç veya kazandığı şeref ödülleriyle değildir. Ancak canındaki 

hamit sıfatlar, erdemli ahlak, alçak gönül, yümuşaklık, cömertlik, 

izzeti nefis, yürek temizliği ve temiz niyetlerdir. 

Görünen sıfatların, sende tabii olsun. Gösteriş yapma. İkiyüzlülük 

elbisesi giyme, çünkü şeffaftır, insanın gizlediği suçlar, başkalarına 

belli olur. Halbuki insanlardan gizlernirse de, Allah’tan gizlenmez. 

Dışındakiler, içinderilerine işaret ederler, içindeki iyi ve erdemli 

nitelikler, yüzüne basılıyor. Bir çokları gözlerine ve yüzüne baktıkları 

zaman onları okuyorlar, izleri hayatında görünüyor. Saatin düzenli 

çalmasından düzeni bilindiği gibi, senin doğruluğun ve vicdanın 

daflığıda sende görünen görkem ve düzenli yürüyüşten belli olur. 

Nitekim bilgiç, şunları bu sözleri ile göstermiştir: "Söz iğriliğile 

dolaşan, yaramaz ve fasık adamdır. Gözlerini kırpar, ayakları ile 

söyler, parmaklerıyla anlatır. Onun yüreğinde iğrilik vardır. Daima 

kötülük kurar. Düzensizlik salar". (Mesel. 6: 12-14). 

Yüreğin kapıları vardır. Aracılığı ile içine tesirli şeyler girer. Her 
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gördüğünü, işittiğini, dokunduğunu, tattığını, kokladığını canın derhal 

hisseder. Gözlerinle gördüğün ve kulaklarınla işittiğin her şey 

yüreğinde çarçabuk yazılıyor. Görülen ve işitilen şey iyi ise, görünüş 

şekilleri canda ona göre basılır. Fena ise, ters resimler bırakır. 

Düzensizlikle çıkan girene kapıları açık olan evin içindekilerin 

kalmaları.... olduğu gibi, kötü fikirlerin ve çirkin resimlerin kolaylıkla 

girip çıktığı kilitsiz canında güvenlik, durgunluğu, esenlik .... Daima 

dalgın ve çırpınan oluyor. Canını tut. Kirli ve kötü olan şeylerin 

kabulünden duygularını koru. 

Görkemli ol. Her insanın makamını say, her makbul ve mahmud 

sıfatları kazan. Onları zarif ve alçakgonüllükle göster. Şaka 

meclislerinden yakışmıyan görünüşlerden kaç. Görüşmelerde iyi 

sohbetli, güler yüzle ol. Seninle sohbet edenleri kızdırmamak için 

sıkılma ve ekşi yüze alışma. Bütün işlerini öfkelenmeden, ustalıkla, 

sükün ve... yap. Söz ve fiillerinde daima kötülükten utan, zihnini temiz 

tut. Doğruların sohbetini ve salihleri oturup kalkmayı ara. 

ELLİKİNCİ BÖLÜM 

Alçak Gönüllülük 

Erdemliğin en güzeli, en sevimlisi, en saygınlısı, en yükseği alçak 

gönüllüğüdür. Alçak gönüllülük, onunla şifa bulacağımız ilaçtır. Alçak 

gönüllülük ne olduğunu bilmek istersen, sen kim olduğunu bil. Kendi 

kendini ararsan, bir şey ve birşeye şayan olmadığını bulacaksın. Çünkü 

her şey Allah’tandır. O halde gururunla, Allah’ın hakkını yok etme. 

Yanındaki her şey, vergi verendendir. Nurun varsa, senden değil; 

nurları coşturan ve nimetleri dağıtandandır. Alçak gönüllülük, 

erdemlerin temeli, sevginin dayanağı, vedâatın limanı, olgunluğun 

bağı, hikmetin erginliği, Hristyanın yoludur. Öfkeye karşı koyar, ruhu 

tehzib eder, cana esenlik getirir. Onunla can ışıklanır, akıl nurlanır. 

Hikmet dolu çalınmıyan bir hazinedir. Erdemliğin kapısı, rahatlık ve 

nimet anahtarı, olgunluğun kilidi, sulh ve esenliğin bağı, sevginin 

kurucusu, vicdan rahatından dolu bir kap ve her erdemliğin pınarıdır. 

Alçak gönüllülüğü öğrensen, canın erdemliğe kavuşacak. Alçak 

gönüllü olursan, sıkıntısız ve yorulmadan Allah’ın kanun ve 

gereklerini koruyacaksın. İmanın göçlü, ümidin sabit olacaktır. Eğer 

bir şeye şayan olmadığını ve topraktan toprağa gideceğini bilsen, o 
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zaman ümidini, her şeyi ondan kabul ettiğin Allaha atacaksın. Alçak 

gönüllüğün seni, iki yüzlü olmıyan, . gerçek bir dost yapar. Alçak 

gönüllü adam, iyiliklere nail olanı kıskanmaz, diğerlerinin düştükleri 

eksikleri hatırlamaz. Yalnız kendi eksiklerine bakar. Eğer alçak 

gönüllü olup diğerlerinini yürekten sevip sayarsan ve onlarla güzel 

geçinirsen, esenlikle yaşayıp da diğerlerin adı her yere yayıldığı halde 

seninki unutulmuş yahut başkaları en yüksek, görevde bulunurken 

senin değersiz bir görevde bulunmana üzülmezsin. Gerçekten alçak 

gönüllü olursan, rahata, sükunete, gönül rahatlığına nail olursun. Zira 

alçak gönüllülük, çekiştirmeği sevmez, ondan nefret eder. "Kibirden 

kavga çıkar". (Mesel. 13: 10). "Alçak gönüllüler ise yeri miras alırlar". 

(Mat. 5: 5). 

Alçak gönüllülüğün, ben değersiz ve alçak gönüllüğüm demekle, yahut 

değersiz, yırtık elbislerleri giymek ve basit işleri yapmakla olduğunu 

sanma. Böyle olsaydı, herkes alçak gönüllü olabilirdi. Tabiatın sakin, 

sesin yumuşak ve başın eğili olursa, alçak gönüllü olduğunu sanma. 

Gerçek alçak gönüllüğün Allah için sitemi kabul etmek, denemelere 

sabır ile dayanmak, Rabbın önünde saygıyla durmak ve içteki ruh 

kırıklığında bulunmak ve kendi alçaklığını bilmekle belli olur. Kendi 

kendine bak. Ne idin, şimdi nesin ve sonra ne olacaksın? Toprak idin 

ve değersiz maddeden yaratıldın, şimdi de pis koku dolu değersiz bir 

beden ve sayısız ağırlıklar altında yoksul bir cansın. Çiçeklere, 

ağaçlara bak. Bedeninden daha güzel değilmidirler? Ağaçlar, yağ, tatlı 

meyva ve hoş kolular çıkarırlar. Bedenin ise kirlilik ve pislikler 

çıkarır. Hayatının sonuna bak. bu bedenin toprağa dönmiyecek mi? 

Övünmek, gururlanmak neye? Hayatın nedir? "Biraz zaman görünen 

ve ondan sonra görünmez olan buğudur". (Yak. 4: 14). Bedenine bak. 

Sonlan bir ot ve kuruyan tarla çiçeği gibidir. Dünyalık emellerine bak. 

Ümitsiz mezara ineceğini göreceksin. Aklını ara. Onu zayıf ve bütün 

işleri idrâk edemediğini göreceksin. Çunku hasra gelmez. Yüreğini 

yokla, boş ve kirli olduğunu anlıyacaksın. Duygularını gözle, güçsüz 

olduklarını his edeceksin. Bir sözle , şendeki her şeyin değersiz ve 

keramette şayan olmadığını bulacaksın. Bu hayatta havada sallanan bir 

yaprak yahut bir tuy gibisin. Bir zaman deneme seni incitir. Bazen 
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sıkıntı ve yoksulluk seni üzer. Bir zaman öfke seni tutar. Bazen Günah 

seni bağlar. Bir zaman gurur seni kaldırır. Bazanda korku seni tedirgin 

eder. Bazen isteklerinin ardı sıra gidiyorsun. Bazen de onların 

musibetleri seni korkutur. Kısacası, hayatın yorgunluk ve Sıkıntıdan 

ibarettir. Ah, insan ve kadar zayıf, gücü ne kadar gevşek, iradesi ne 

kadar esir ve değersiz bir kuldur. Bununla beraber gururlanıyor ve 

kendini bir şey olduğunu sanıyor. Rabbin huzurunda alçal, seni 

yükseltecektir", (Yak. 4: 10). "Allah, gururlu olanlara karşı durur, fakat 

alçak gönüllülere lütfeder". (Yak. 4: 6). "Kırgından önce insanın yüreği 

gururlanır ve alçak gönüllülük izzetten önce belir". (Mesel. 18: 12). 

"Allah düşküne ve yüreği kırık olana bakar". (Eş. 66: 2). 

Kendi kendini küçük gören alçak gönüllüğü Rab yükseltir ve 

yükselmekten kaçtığı halde, Allah onu kaldırır. İzzetten kaçan, izzet 

onu arar. Zira onu ağırlayanları, Rab ağırlar. Alçak gönüllüllük, misk 

maddesi gibidir. Misk gizlendikçe, kokusu daha fazla yayılır. Bâkire 

Hanım dedi: " Cenım Rabbi yükseltir. Kurtarıcım Allah ile ruhum 

sevinir. Çünkü kulunun değersiz haline baktı. Zira işte, bundan sonra 

bütün nesiller bana kutlu diyecekler". (Lu. 1: 46-48). 

Alçak gönüllülük Hana’yı yükseltti, Davut’u İsrail tahtına oturttu, 

Ester’i Kral Ehşuveroş’un eşi yaptı. Alçak gönüllülükle Yakup, kardeşi 

İso’dan yükselti ve azizler yükselirler. 

ELLİÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Alçak Gönüllülük Öğütleri 

Dünyanın boş izzeti için, yaptığın iyiliği başkasına gösterme. İnsanlar 

övünsünler diye bir şey yapma ve bir söz söyleme. Yoksa efendinin, 

(gerçek sana söylüyorum, karşılığını aldın) diyeceğini işiteceksin. 

Gururu getiren şeylerden kaç. Alçak gönüllüğün seveni ol. Övünmeni 

gevşeten bir şey olursa, sevin. Bir kimsenin seni övmesini isteme. Eğer 

yaptiğin bir şey için övüldünse övülmeyi alçak gönüllülüğünün 

artmasına fırsat yap. Diğerlerine şükür etmekle sevin. Kışkançlığa 

eğilme. Ancak kutsal gayret ve arzuya alış, insanların isteğini 

kazanmayı dileme. Ancak Allah’ın ve insanlerın isteğini kazanmak için 
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Allah’ın isteği senin önünde konulsun ve her işte azmini Allah’ın 

izzetine çevir. Yaptığın şeylerle yüreğinin övünmesine fırsat verme. 

Yalnız senin canında Rab övünsün, her şey şendendir ve senin elinden 

sana verdik. (1. Tarih 29: 14-16). 

Boş ağırlamaya, gurura olan özlemi kendi yüreğinden kov. Komşunun 

iyilik ve sevgisi için yapacağın her küçük hizmetten çekinme. Yerdeki 

mülkerin senden değil, nurlar babasındandır. Kötülüğü, durgunluk ve 

yumuşaklıkla karşıla. Kaçmak suretiyle yahut sabır, durgunluk ve tatli 

sözlerle başkalarının zararından kurtul. Bütün insanlara yumuşak huylu 

ve alçak gönüllü ol. Alçak gönüllülüğün, zayıflıktan olmamalı. Kardeş, 

arkadaş ve bütün geçindiklerinle sevgiyle yürü. Onlara yumuşak huy 

ve alçak gönüllükle davran. Onlara hizmetçi gibi ol. Tatlılıkla onlarla 

konuş Onları bütün yüreğinden say. Kendilerine yumuşak huy ve 

alçak gönüllülük örneği ol. İlahi inayetin elinden her geleni güzel 

sabırla kabul et. Allah’ın böyle istediğini bilmeli. 

Alçak gönüllülük, ilimden üstündür. Azbilgili, alçak gönüllü, yoksul 

bir adam, gururlu, zengin bir filozoftan üstündür. Erdemsiz bilgilerin 

artmasından ziyade, yaşayışın iyi olmasına çalış. Erdem, bilgiden daha 

güzel ve daha yüksektir. Yüreğin gururlanmasın. Zira gururlu olan, 

Allah’tan ve insanlardan sevilmez, ilim ve sanatla övünme. 

Alçak gönüllülük, öğren. Gücünle bir şey almadan Rab sana vermiştir. 

Fitnet ve bilginin çoğuna nail olduğunu sandığında, bilmediğin çok 

şeyler ve eksiklerin olduğunu bileceksin. Aklın ilim ve bilgilerle 

doldurulursa, henüz bilgilerin geniş denizinin kıyısında sedeflerini 

toplamakta olduğunu mutlaka bilmelisin. Bilgisizliğini, kusurunu söyle 

ve bir şey olduğunu sanma. Başkalarında iyi tesirin olsun. Zira kendi 

kendini bilmek ve başkalarında iyi tesir bırakmak, büyük bir hikmet 

ve yüksek bir erdemdir. Bir insanın bir kusur yaptığını görürüsen, onu 

çabucak azarlama. Ancak düşüşünden kaldırmaya çalış. Çünkü sana ne 

geleceğini bilmiyorsun. Birisinin büyük bir suçla tutulduğunu görürsen, 

senin ondan iyi olduğunu sanma. Zira iyilikte sabit kalacağın yahut 

denemelere düşmiyeceğini bilmezsin. Hepimiz zayıfız, gurur 

tuzağından kurtulmak için Rabbın yardımına muhtacız. Kendinde 

düzeltilmeğe gerekli bir kusur görürsen, karışıklık artmasın diye, 
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gurur nedeniyle düzeltilmesinden geri kalma. 

Başkalarının öğütlerini şükürle kabul ederek canının İslahına fırsat bil. 

Birisine öğüt verirsen, sevgi ve alçak gönüllülükle olsun. Hristyanlığın 

seni şefkatli, iyi ahlaklı, mutlu hayatlı alçak gönüllü yaptığını ilan 

etmek için herkese iyi örnek ol. 

Büyük, küçük ve herkes önünde alçak gönüllü olursan, Allah ve 

insanlar tarafından sevimli olacaksın. İyi bir şeye nail olsan, övünme. 

O nimeti sana veren Allah’ı sevgi ile an. Yüzün güzelliğiyle, gençliğin 

gücüyle iftihar etme, Zira gençlik, güzellik geçer. Az bir hastalıkla 

gençliğin güzelliği gider ve gücü zayıflar. Malların çok olursa, 

övünme. Pas tutar, güve bozar, hırsız çalar. Akrabaların ve dostların 

ileri gelenlerden olurlarsa, yine övünme, ailenin büyüklüklerini 

söyleme. Yalnız her şeyi yolunda yürüyenlere veren Rab, bütün 

kıvancın olsun. Kendini başkalarından üstün sayma, yoksa hepsinin 

gözünde değersiz görünürsün. Allah seni cezalandırmakla, insanlar da 

senden nefret edecekler. Kendini herkesten eksik say. Eğer senin iyi 

bir şeyin varsa, diğerlerinin daha iyi şeylere sahip olduklarına inan. 

Kendini herkese aşağı tutmaktan zarar görmezsin. Fakat bazılarına 

gurur göstermekten mutlaka zarar göreceksin. Büyüklerin yanında 

görünmeği sevme. Alçak gönüllülerin muaşeretile mesrur ol. Yılana 

yaklaşmaktan ziyade, ikiyüzlülükten uzaklaş. Ayrılığı yüreğinden kov. 

İçin, dışın gibi olsun. Hileyi öğrenmeğe, canına yol verme. Yaratanın 

sitem edicisi sayılmıyasın diye, bir kimseye, küçükse küçüklüğünü ve 

yoksul ise yoksulluğunu hor görme. Alay etme. Herkesin şeref ve 

bilincine saygı göster. Yolda bir güçsüze raslarsan, istediği yere götür. 

Hakir diye insanlığın ve erdemin gerektirdiği küçük bir hizmetten 

geri durma. Diğerlerin hizmetinde herkese örnek ol. "Efendin de 

hizmet edilmeğe değil, hizmet etmeğe gelmiştir". (Mat. 20: 28). 

Ceza evindekileri, hastaları ziyaret et. Garipleri kabul, yoksul ve zayıf 

olanlara yardım et. Yaslıların yüreklerine teselli ver. Kırık yüreklileri 

barıştır, aralarını düzelt. Felaketlilerin iniltisini dinle. Yoksulların 

durumuna bak. Suç ettiklerinden af dile. Sana karşı duranlara bereket 

oku. Sana kütülük yapanlara sevgi göster. Bu kutsal sıfatlar için halk 

sana sitem ve hakaret ederlerse sevin, Zira göklerde büyük iyiliğe nail 
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olacaksın. (Mat. 5: 12). 

ELLİDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Gururun Kötülüğü 

Gurur, kötülüğün temeli ve fenalığın köküdür. Gururlunun yüreğinde 

doğar. Allah’tan uzaklaştırır, yok olmaya götürür. İbadeti bozar, 

alçaklığa teşvik eder, erdemliğe engel olur. Gömülü zehir, gizli veba 

hastalığıdır. Kışkançlık, haksızlık, hainlik doğurur. Allah ve insanlar 

yanında değersizdir, insanı, diğerlerinin eksiklerini aramağa dürter. 

Kısacası, yürek bozukluğunun belirtisidir. Ruh kıtlığına ve nimet 

yoksunluğuna işaret eder . Ne çirkin bir alçaklıktır. Ne bozuk bir 

sureti vardır. Bütün faziletleri yok eden bir canavardır. Nimet suyunu 

kurutan ve ceza için yakıcı bir ateştir. 

Gurur, terennüm eden sabah yıldızları olan melekleri düşürmedi mi? 

Ilahlığa kavuşmak niyetiyle düşmana itâat ettiğinde Ademi 

makamından indirip nimetten soymadı mı? Bazı halkları açaltıp 

memleketleri yıkan, kırallık tahtlarını deviren gurur değil mi? 

Çokları, yüksek erdemli oldukları halde gündüz ışığını görmiyen 

yarasa gibi oldular. Gurur, onları yüksek derecelerinden düşürdü, 

isimleriyle beraber yok oldular Allahınkileri, değersiz canına mal eden 

bir hırsızdır. Allaha, izzetinde ortak olmayı ister. Ey izzeti, gururu 

sevenler! Yesu’a bakın. Elemler adamıydı, inek yemliğinde doğdu. 

Gururumuzu kırmak için alçak gönüllülük dolu yoksulluk hayatı 

yaşadı. 

Hiç bir şeyde kendine güvenme. Resul Petrus kendine güvenmezseydi, 

duşmiyecekti. Hepsi sende surçseler de, ben hiç sürçmem (Mat. 26: 33) 

Ben ise rafahımda dedim: Ebediyen sarsılmıyacağım. Yüzünü örttün. 

Ben dahşete düştüm. (Mez. 30: 6-7) Maddi ve Ruhi vergilere sahip 

olsan, kendini olduklarını sayma. Zira sende değildirler. Erdemliğin 

düşmene ve yükselmen kırılmana sebep olmasın diye gururdan sakın. 

Senin hiç bir şeyin yok iken, niye ovuniyorsun? Şendeki şeyler hep 

Allah’tan değil mi? "Allah’a karşi mı ovunuyorsun? Balta ile kesen 

adama karşı balta ovunur mu? Onu kullanan adama karşı, testere 
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kendini büyütür mü? Değnek, kendini kaldıranı sallayabilir mi? Asa, 

odun olmıyanı kaldırabilir mi? Kendiliğinden sallanmıyan bir odun 

gibisin. Allah’ın elindesin. Seni istediği zaman, istediği gibi ve işlediği 

kadar hareket ettirir. İsmini müjdelemek için yoksul ve basit 

insanlarden müjdeciler seçmedimi? "Allah hikmetlileri ve kudretlileri 

utandırmak için, dünyanın zayıf, basit ve hor görünen şeylerini seçti. 

Tâki, beşerden hiç biri Allah’ın önünde övünmesin" (1. Kor. 1: 27-29 

"Çünkü bir kimse bir şey değilken, kendini bir şey sanırsa, kendi 

kendini aldatır" (Gal. 6: 3).. " Eğer bir kimse bir şey bildiğini 

sanıyorsa, henüz bilmesi lazım olduğu gibi hiç bir şey bilmiyor. Fakat 

bir kimse Allah’ı severse, o kimse onun tarafından bilinir" (1. Kor. 8: 

2-3). "Mesih vasıtası ile Allah’a doğru böyle güvenimiz vardır, bir şeyi 

kendimizden gibi düşünmeğe biz kendimiz yeterli değiliz. Fakat 

yeterliğimiz Allah’tandır" (2. Kor. 3: 4-5). 

ELLİBEŞİNCİ BÖLÜM 

Boş Ağırlama 

Boş ağırlama, gizli bir sey, örtülü ikiyüzlülük, yok eden bir veba 

hastalığı, iyi çalışmalrı bozan bir kurt, durumumuza karşı, bizi temsil, 

içimizde bulunmıyan ve bilmediğimiz erdemleri göstererek zayıfımızı 

bizden gizliyen yalan gururdur. Eşyalarımızı yağma ve ve cihadımızın 

meyvalarını bütünen bizden çalan bir hırsızdır. Ondan sakın ey 

sevgilim! Zira gururun bir eseridir. Erdemlikleri hırsız gibi çalar, 

insanı bütünen soyar. Esenlikte olduğunu sanırken, limanda batar. 

Güven yerinde iken, yağma edilir. Boş ağırlamadan tutulan kimse, 

gemisini değerli mallardan dolduran ve batmasına sebep olacak bir 

deliği içinde bırakan bir insana benzer. Şendeki bir erdemlik için 

övüldüğün zaman , henüz sende olan bazı eksiklikleri ve günahları 

hatırla. O zaman övülmeğe şayan olmadığını göreceksin. Erdemliğin, 

insanların övmesine ihtiyacı yoktur. Zira boş ağırlama, gerçeğin 

düşmanı, yalanın hedefi, ikiyüzlülüğün ve bozgunculuğun arkadaşıdır, 

insana, meclislerin başında oturmayı sevdirir. Sivri dişli bir canavardır. 

İçindeki erdemliği korumıyan bir kaptır. Sahibinin işleri, havada 
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dağılan duman gibidir. Ondan sakın. Zira aldatıcı bir düşman ve 

soyguncu bir yol kesendir, kazandığın erdemlikleri senden soyar. 

Canına çabuk girer ve sen farkına varmadan orada istediğini yapar. 

Aziz Griğorios diyor: "Boş ağırlama, tanınmıyan gizli bir hırsızdır. 

Yolu geçecek gibi misafire yoldaş olur. Sonra dikkarsız olursa, onu 

soyar. Öldürür". Aziz Beseliyos diyor: "Boş ağırlama, tatlılıkla ruhani 

hâzineleri kapar". 

Allah seni yüksek erdemliklerle süslerse, onları boş ağırlama ile 

yitirme. Yoksa gördüğün sıkıntı ve güçlük, kısa zamanda boşa çıkar. 

Her şeyi Allah’ın ağırlaması için yapmanla bu hastalığı tedavi 

edebilisin. Her yaptığın şeyde hedef, Allah’ın isteği olsun. 

"Görkemliğimin ağırlaması için gücümün kudreti ile tapmış olduğum 

büyük Babil bu değimi?" diyen Nebukadnasır gibi olma. (Dan. 4: 30). 

Ancak arslanı öldürüp babasına haber vermiyen Şemşun gibi ol. 

(Hakim. 14: 6). Bir kimseden övme işitsen, ağırlamaya şayan Rabbın 

ismini ulula. Samuel’in annesi Hana: "Artık büyük söylemeyin. 

Ağzınızdan salgısızlık çıkmasın. Çünkü Rab, bilgi Allah’ıdır ve işler 

onun tarafından tartılır. Emirlerle beraber orturtmak, izzet kürsüsünü 

miras ettirmek için, yoksulu topraktan kaldırır, fakiri gübrelikten 

yükseltir". (1. Sam. 2: 3, 8). 

Boş ağırlamadan seni koruyup sağlamlaştıran ilacı ister misin? Her 

yaptığında, niyetini kutsal Allah’ın ağırlamasına çevir. Niyetin saf 

oldukça, Rab yanında işlerin daha haklı ve daha sevapli olacaktır. 

Bedenin ışığı gözdür, imdi gözün saf olursa, bütün bedenin aydın olur. 

Fakat gozun kötü olursa, bütün bedenin karanlık olur". (Mat. 6: 22, 

23), "Eğer kok kutsal ise, dallar da kutsaldır." (Rom. 11: 16). Eğer 

ağacın kökleri bozulursa, yakılacak odundan başka birşey kalmaz. 

"Saygi ve ağırlama, tek Allah’ın dir (İTim. 1: 17) Ağırlamasını 

başkasına vermez", (Eş. 42: 8). Dünyada ağırlamayı ariyan şeytandır. 

Allah’ın haklarını kaçırır. "Bize değil, ya Rab, bize değil, fakat senin 

inayetin ve gerçeğin uğruna kendi ismini ağırla". (Mez. 115 :1. " imdi 

gerek yer, gerek içer ve her ne yaparsanız, her şeyi Allah’ın ağirlamsı 

için yapin". (l.Kor. 10: 31) " Eğer biri söylüyorsa, Allah’ın vahilerine 

göre söylesin. Eğer biri hizmet ediyorsa, Allah’ın sağladığı güçten, 
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olarak hizmet etsin. Tâki Isa Mesih aracılıği ile Allah her şeyde 

ağırlansın". (1. Pet. 4: 11). Okursan, insanlara vaz edersen, başkalarına 

hizmet edersen yahut iyilik için gayret sarfedersen, her şey Mesih’in 

hizmetçisi gibi, Allah’ın ağirlaması için olsun. "İnsanlara değil, Rabbe 

oluyor gibi iyi niyetle hizmet edin". (Efes. 6: 7). 

ElliALTINCI 
• •• 

insan Kendini Ovmemeli 

"Kendi ağzın değil, seni başkası övsün". (Mes. 27: 2). Çünkü bilgiçin 

dediğine göre, kendi izzetlerini aramak insanlara ağırdır". (Mes. 25: 

27). Eksiklerini unutup iyi işleriyle övünen, iyi kanını çıkarıp kendine 

fena kanı bırakana benzer. Ey canını ağırlamak için kendi kendine 

övünen! Çalısmalrını göstermekle, halk sevgisinin sana artacağını mı 

sanıyorsun? Hayır, seni küçümsüyerek hor görecekler çünkü eskiden 

seni uslu ve hikmetli sayarlardı, Kendi kendine övünürsen, şimdi hafif 

ve şaşkın sayacaklardır. Erdemliğini gizle, yararlı çalışmanı ört. 

Onunla başkalarından üstün göründüğün bir olayı asla diline alma ve 

Ferisi gibi övünme. "Ferisi Allah önünde durdu ve kendi kendine 

şöyle dua etti: Ya Allah, sana şükrederim ki, ben başka adamlar gibi, 

soyguncu, haksız, zina işleyici, yahut şu vergi kesimcisi gibi de 

değilim. Haftada iki gün oruç tutarım, bütün gelirimin ondalığını 

veririm, dediğinden bir fayda elde etmedi. Vergi kesimcisi ise, 

Allah’ın önünde kendini alçalttığından, diğerinden fazla salih sayılarak 

evine döndü. Zira kendini yükselten her adam alçaltılır. Fakat kendini 

alçaltan, yükseltilir". (Luk. 18: 11-14). 

Hikmetli diyor: " İnsanların çoğu, her biri kendi iyiliğini ilan eder. 

Fakat güvenilir adamı kim bulabilir? Yüreğimi temizledim, 

günahımdan temizlendim kim diyebilir?" (Mes. 20: 6,9). 

Kurtarıcı: "Bir kimse tarafından düğüne çağrıldığın zaman, baş yere 

oturma. Belki senden üstün sayılan bir kimse onun tarafından 

çağrılmıştır. Seni ve onu çağıran gelip sana: bu adama yer ver, der. 

Sen de utanarak en alt yere oturmağa başlarsın . Fakat çağrıldığın 

zaman, git, en alt yere otur da seni çağıran gelip sana: Ey dost yukarı 

çık, desin. O zaman bütün seninle beraber oturanlar karşısında sana 
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saygınlık olur. Çünkü her kendini yükselten alçaltılır ve kendini 

alçaltan yükseltilir". (Luk. 14: 8-11). diyor. 

Hikmetli: "Kiralın önünde kendini ileri sürme ve büyüklerin yerine 

durma. Çünkü gözünün gördüğü emirin önünde, birisinin seni aşağı 

indirmesinden ise sana yukarı buyur demesi daha iyidir". (Mes.29 : 23). 

ELLİYEDİNCİ BÖLÜM 

•• 

Soy şerefi ile Övünmemek 

Soy şerefi ile övünme. Sen erdemli olmazsan, yüksek ve şerefli baba 

soyu ile yüce (dereceler) sana ve yarar verecek? Erdemliğin, ona ait 

olduğun gerçek şeref olsun. Soyunun şerefini bilmek istermisin? 

Mezarları aç, orada çürümüş kemikler ve yıpranmış cesetler 

görececksin. Eyub: "Çukura, babamsın. Kurda, anam ve kızkardeşimsin 

dedim". (17: 14) Bir fakir adamın oğlu ve adsiz bir kişinin torunu 

olarak temiz ve erdem olursan, eşrafların oğullarından olarak haydut 

ve sefil olmandan iyidir. Ailen şerif ve soyun saygınli olur da sen fena 

huylu ve kötü yolda olursan, soyunun şerefini kirletmiş olursun. Ailesi 

şerif ve ataları saygınli olmayıp fakat kendisi erdem ve ailesine şeref 

kazandıran, senden iyidir. Çünkü şeref kazanan, onu kaybedenden 

iyidir. Soyunun şerefinden sana ne yararı var? Sende o şereften bir şey 

bulunmazsa, soyunun şerefiyle övünmen, hakir ve fakir olduğuna 

işaret eder. Onunla zengin olmak için başkasının kinini kendine alırsın. 

Gerçekten haydut ve çıplaksın. Kendini süslemek için başkasının 

takımını geçici olarak alırsın. Bu geçici şeyler sana yarar sağlamaz. 

Sen böylelikle, başkasının erdemliğini gösterip ayıplarını ilan edene 

benzemiş olusunn Seni şerif eden soyun değil, iyiliğindir; hasebin 

değil, çalışmandır. Kurtarıcı babaları İbrahim’in soyundan omakla 

ovunun yahudilere İbrahim çocukları olsaydınız Ibrahimin işlerini 

yapardınız dedi. (Yuh . 8: 93). Soyunun şerefine intisap ve ailenin 

ismini korumak istersen yürüdükleri gibi yurümelisin. Davud, hakir 

bir sülaleden idi. Fakat takva ve erdemliği ile, ailesine yüksek şeref, 



-99- 

izzet köşkleri inşa etmiştir. Fakat kıral olup kıralların sülalesinden 

gelen Ahap ne yaptı? Çamurlu ve bulanık su, temiz kanaldan akarsa, 

ne yararı vardır? Hezkiel Peygamber yerusalemi azarlerken" baban 

Amori, anan Hititli" demesi (16: 3), onların soyundan oldukları için 

değil: Şehvetlerini takıp etmek içindir söyledi. Şerif soylu olduğndan 

övünme, hakir bir aileden olan komşunu aşağı görme, hepimiz bir 

babadan değilmiyiz? Eğer o şerif ise, hepimiz eşrafiz ve hakir ise, 

hepimiz onun soyundan geldik, şeref, sayginlık ve izzetimiz için, göklu 

kıral Allahin çocukları olmamız yeterlidir. Biz sevgi yolu ile onu 

babamız çağırıyoruz. Birbirimizin değil hepimizin babasıdır. Fakat sen 

kötü olursan, ne kader şerif şoylu olsan, "Siz babanız iblistensiniz ve 

babanızın heveslerini yapmak istiyorsunuz". (Yuh.8: 44). sözünden 

başka işitmiyeceksin. İnsanın alçak babalardan olması, sitem ve 

aşağılık sayılmaz. Çünkü kendi isteği ile bu soyu seçmedi. İmdi böyle 

olanı aşağı görme. Erdem ve temiz olduğu için onu saymalı ve kendin 

gibi görmelisin. Sen kıral, emir yahut zengin olsaydın da insansın. O 

da ne kadar fakir ve hakir ise, senin gibi insandir. Belirti ve 

kuruntulardan başka sen ondan farklı değilsin. 

Cenabi hak , Şaol’u en küçük kabilelerden seçip İsraela kıral tayın etti. 

Kardeşlerden kovulup bir zaniye kadından doğan yeftahı Amunilerin 

elinden kurtarması için İsrael oğullarına komutan seçti. (Hak. 11). 

Kurtarıcı; zengin ve hakimleri utandırmak için şagirtlerini, amirlerden 

ve eşraften değil: Avci, okumasiz ve saygınlı olmiyanlardan seçti. 

ELLİSEKİZİNCİ BÖLÜM 

Güç Ve Kuvvetle övünmemek 

"Gruruiann küstahlığını sona erdireceğim ve korkunç olanların 

gururunu alçaltacağım." (Eş. 13: 11). Rab buyurmuştur. Gücün ne kadar 

olursa, onunla övünme, Zira Rab gururlu ve korkunç olanları alçaltır. 

Gücüyle övünen cebbar Gülyad’ı silahsız olan Davud Rabbın 

kudretiyle öldürüp başını kesmedi mi?. Mürennim: "Askerin çokluğu 

ile kurtulan kıral yoktur. Gücünün çokluğu ile yiğit serbest olmaz. 
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Kurtuluş için at boş şeydir ve büyük kuvvetiyle kimseyi kurtarmaz”. 

(Mez. 44: 6). 

Hikmet, kuvvetten ve hakim, cebbardan yararlıdır”. (Hikmet 6: 1). 

Doğru kuvvet ve gerçek yiğitlik, canın büyüklük ve kuvvettidir. Yanı, 

kötülükten başka şeyden korkmaz ve denece ile sıkıntılara katlanır 

demektir. En üstün kuvvet budur, Allah beden kuvvetini hayvanlara 

da verdi. Ona ne kadar sahip olsan, kıvancın yoktur. Canın gücünde 

ise, şerefin büyüktür. Senin hakkında ufak bir söz denildiğinde 

köpürürsen, büyüklük ve gücü nasıl iddia edebilirsin? Sıkıntı ve 

afetlere sabırlı isen, sana bir tecrübe geldiğinde, sıkılma. Gerçekten 

güçlü isen, sana kötülük yapana bağışlamalısın. Az bir şey için sıkılıp 

hiddetlenirsin, korkar, zaif ve güçsüzsün. Ağrı ve sehbetlerinden 

yenilmen, zaifliğine yeterli bir delildir. 

Gururlu bir ağılama seni yenerse, gücün ve büyüklüğün nerde kaliyor? 

Yiğit ve yürekli isen, düşmanlar seni yenmeden, mezarın gücünü ve 

ölümün dikenini yen. Ey gücü ile övünen insan! Gütün övünmen boş. 

canın gücün ve yüreğin büyüklüğü önünde bir şey değil. 

Günaha karşı duran, büyük güçlüdür bedenini kanaat silahiyle tutan, 

yiğit ve kahramandır. Kötü fikirleri ve fena düşünceleri öldüren, zafer 

tacını takmaya sayan bir fatihtir. 
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ELLİDOKUZUNCU BÖLÜM 

Beden güzelliğinin batıllığı 

Hakim: "Letafet aldatıcıdır ve güzellik boş şeydir," (Mesel. 31: 30). 

Güzellik yaratıcının işleriyle ululanacak şeylerdendir. Fakat onunla 

aldananlar çoktur. Allahı ululayacakları yerde onunla övüniyorlar. 

Abisalumun güzelliği ve saçının letafeti, ülümüne sebep olmadılar mı? 

(2: Sam. 18). Küçük çocuklar, bir kitap yahut bir duvarda, güzel bir 

resim veya benzeri olmiyan bir nakış gördükleri zaman dehşete 

düşüyorlar ve uzun uzadiye sevinerek ona bakıyorlar. Çocuk olma, 

güzelliğe rasladığın zaman dehşete düşme. Ancak o güzellikteki yararlı 

öğretimi ve kutsal terbiyeyi okumalısın. Yaratılanlarda her gördüğün, 

idrâk edilmiyen yaratıcının güzellik denizinden bir damladır. 

Bedenin güzelliğine değil, canın iç güzelliğine bak. Ruh ve bedenin 

güzellikleri arasındaki farka dikkat et. Bedenden, Kurt yiyeceği olan 

pis kokulu cesetten başka bir şey bulmiyorsun. Dışa değil, içteki 

güzelliğe bak. Dış güzelliğine aldanma, geçicidir. Onu, zaman değiştirir 

hastalık onu yitirir, ölüm yok eder. O güzel vucudu ve yeşil baharın 

çiçeği gibi olan gençlik boyunu görüyormusun? Bir gün gelecek, Kurt 

ve haşaretlere yem olacaktır. Ay gibi yüzü görüyormusun? Bir zaman 

gelir, dilsiz ve sarı bir cesede dönecektir. O çekici koyun gözleri 

görüyormusun? çökecek ve toprağa dönecektir. Güzellik, insanı sesiz, 

sedasiz aldatır. Ona fazla bakma. Senin gözlerine bekçi koy. "bütün 

insanlık ottur ve bütün güzelliği bir çiçeği gibidir. Ot kurur, çiçek 

solar. Çünkü üzerine Rabbın soluğu eser." (Eş. 40: 6, 7). 

Gençlik çiçeği, ihtiyarlıkta mutlaka kuruyacak. Gerçek güzellik, 

devam etmiyen ve yok olan değil; ancak onu hastalık geğiştirmiyan ve 

ölüm yok etmeyendir, bu da ancak Allahın süreti üzere yaratılmış; 

ölmeyen canda görünür. Bu ne büyük güzellik? Can görülmüş olsaydı 

ve güzelliğine baksaydık, maddi yarattığın bütün güzelliğini değersiz 

görecektik. İşte özgün ve güzel kainatı görüyorsun. Fakat aralarında 

allahın süreti üzere yaratılmış bir şey yoktur. Yalnız can, benzeri 

olmiyan bu güzellikle süslenmiştir. 

Gerçek güzelliği seversen canını erdemlik ve iyi terbiye ile süsle 
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alçaklık ve fena ahlak onu kirletmez. İyi sohbetli ince boylu, güzel 

vucutlu, fakat canı kirlikte batmış, içi günahla bozulmuş ve fenalık 

çokluğundan siyah olmuş bir insani görmek mühtemel olduğu gibi: 

çehresiz, boyca ve vucutçe ayıplı fakat canı erdemlikle süslenip 

nimetle ışıklanarak kutsal terbiyeyi giyinmiş bir zatıda görmek 

mümkündür. Artık dışa değil, daima içe bakmalısın. 

ALTMİŞİNCİ BÖLÜM 

Fazla lüks Giyimlerle süslenmek 

Giyimden gaye, insanın vücucu örtülsün ve kış soğuğu yaz sıcağından 

korunsun. Giyimde, bunlardan başka bir şey aramamalı. Dış süse kaygı 

gösterme zira ne kadar güzel giyimlerle süslensen, kır zambakları gibi 

güzel görunemezsın. "Sulyeman bile bütün izzetinde onlar gibi 

giyinmedi" (Mat. 6: 29). 

Resül: "Yiyeceğimiz ve örtüneceğimiz olursa, onlarla kanat etmeliyiz. 

"(1. Tim. 6: 8). Kadınların süsü hakkında Resül Petrus: "Sizin süsünüz 

dışardan, saç örme, altınlar takma ve esvablar giyinme değil: fakat 

Allah indinde çok değerli olan halim ve sakin ruhun fena bulma süsü 

ile olsun." (1. Pet. 3: 3-4). Paulus: ’Kadınlar, saç örgüleri ve altun 

yahut inciler yahut çok pahallı giyimler değil: Sade kiyafette, 

utangeçlik, saygi ve iyi işlerle kendilerini süslensinlen." (1. Tim. 2: 

9-10). 

Resüllerin kadınlara emri bu ise, sana ne kadar ziyade olacak? dıştan 

süslü, içten kirli isen, sana ne yarar? dıştan beyez, içten çürümüş 

kemiklerle dolu sıvanmış mezar gibi yahut" Altın ve gümüşle 

kaplanmış içten cansız put gib" olmuş olursun (Hab. 2: 19). 

Ne diye vücucunu batil süslerle süsleyip fakat her keramette sayan 

canını çıplak bırakırsın? Prensibin, hor görülmekten başka bir şeye 

sayan değil. Ey güzel giyimi ile övünen ve kendini batil süsülerle 

süsleten! Bu batılılıklar sana neya yarar? Biraz sonra "senin altına 

kurtlar serilecek ve senin üzerine kurtlar örtecek." (Eş. 14: 11). Dış 

süse ve lüks giyimlere olan kaygın, tanıyanların gözünde seni hakir 

ederler seni akıllı ve uslu sayacakları yerde, cahil ve şaşkın 
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sayacaklar, seni hor görecekler. Keşke gözlerini kurtarıcına ve senin 

işin çıplak haçlanana kaldırsaydın. Onu gözlerin önünde koysaydın, bu 

batılıliklara kaygı göstermiyerek canini gerçek süslemeye çalışacaktın. 

AltMÎŞBİRİNCİ BÖLÜM 

insanların rizasını aramamak 

Resul : şimdi insanların rizasını yoksa Allahın rizasını mi arıyorum ? 

Yahut insanların hoşnut etmeğe mi çalışıyorum?. Eğer hale insanları 

hoşnut etseydim; Mesihin kulu olmazdım.(Gatat. 1: 10) Bilmiyorsunuz 

mu dünyaya dostluk, Allaha düşmanlıktır. (Yak. 4: 4 

Kurtarıcı, insanlardan izzet kabul etmiyorum. Fakat sizi bilirim ki 

kendinizden Allah sevgisi yoktur. Birbirimizden izzet kabul eder ve 

bir olan Allahtan gelen izzet aramadığımız halde nasil iman 

edebilirsiniz (Yuh 5: 41-44) 

Bütün hedefin yalınız Allahı İrza etmek olsun ve insanların rizasını hiç 

bir suretle arama. Halk seni ikrâm ederlerse sevinme ve ihmal 

ederlerse sıkılma. Zira halkın methe, senin salahını artırmaz ve 

ihmalları Allah yanındaki kiymetinden eksiltmez. İnsanların zanları 

galiba ködür. Hakki bilmez vr çok şeylerde aladanır. İstihkakını gaip 

etmemek için, bütün işlerinde dünyanın izzetini ve insanların rizasını 

arama ve eğer iyi bir şey yaptın ise o işin tekmili için, sana yardım 

eden Allaha mecd ver. ve seni seven ve senden razi olan bir kavme 

rastlasın: senin fazilatın ve şendeki istihkak için olduğunu değil, 

onların fazilet ve istihkaklarına saymalı ve benim vaziyetimi 

bilseydiler, bu muhabbeti bana göstermezlerdi. Sen sana söyle ve 

senden razi bir kimse görmezsen, onu senin suçuna ve istihaliğına 

saymalı ve nefsindeki eğriliği düzeltmek için kendi kendine bak. 

Ve eğer bazi vakitlerde sana hakaret ve zillet yapılırsa, yas tutma. 

Ancak halini Rabba teslim eyle ve tesellisini ve rizasını iste. Senin 

fana bir söz denilse, gem çekme casaret edip yaptığın şeyi deseler, çok 

acip bir şey değildir. Halkın sözü asılsız ise, sana zarar getirmez. 

İnsanların karşılığı hakir, kiymetsiz çabucak geçer tükenir. Onlardan 

mükâfati bekleme. Onu bir kimsenin ücretini gaip etmiyen Allahtan 
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dile. Sende kiymetin bir cevher bulunursa kiymetini bilmiyen 

adamdan mi takdir etmek bekliyorsun?. Allahtan başkanın rizasıni 

nasıl ariyorsun? Amel ve zahmetlerinin kiymetini bilen, insanlar değil 

Allahtır. 

( Bu bölüm 1956 türkçe tercümesinin bir örniğıdir) 

ALTMİŞİKİNCİ BÖLÜM 

Başkalarının sözlerine önem vermemekle onlar için iyilik işleri 

bırakmamalı. 

Bütün işleride Allah’ın rizasıni istedikçe, insanların boş sözlerinden 

korkma. Seni övseler veya yerseler, kulak asma. Allahın ululuğu için 

yaptığın bir iş sırsında yermelerini işitsen, sıkılma, güçlü azmin 

gevşemesin. Resul, "Rab Isa Mesihi giyin" buyurmuştur (Rom. 13,14). 

Rab Yesu’u giyersen iyilik işlerini yapabilmekle, halkın sözünden de 

sıkınmıyacaksın. Mesih’in süretini ikiyüzlülükle giymekten sakın. Yani, 

halk önünde günahtan sakınan ve alçakgönüllü görünür. İçte ise günah 

işliyorsun ve ara bozuyorsun demektir. Rab Yesu’u gerçekten giy, 

yüreğinde taşı ve bütün hayatın, Mesih’in hayatına erişsin. 

Kitap salih Nuh’u överken böyle buyurdu: "Seni önümde bu nesil 

içinde salih gördüm" (Tek. 7, 1). Ve vaftiz edici Yuhanna’nın annesi ve 

babası hakkında "her ikiside Allah indinde salih olup Rabbin bütün 

emirleri ve hükümlerinde kusursuz yürümekte idiler" (Lu. 1,6). 

Söylemiştir. Gerçek övgü budur. Çünkü Rabtan idi. Ferisiler işlerinde 

kirli oldukları halde, kutsal ve iyilik gösterişi yapıyorlardı. Bunun için 

kurtarıcı onları azarlayıp dedi: " Vay başınıza ikiyüzlü yazıcılar ve 

Ferisiler! çunku siz, dıştan güzel görünür, fakat içten ölü kemikleri ve 

her turlu pislikle dolu badanalı mezarlara benzersiniz, insanlara dıştan 

salih görünürken, içten ikiyüzlülük ve bozuklukla dolusunuz" (Mat. 23, 

27-28). 

Övgünü Allah’tan ve ücretini gökten bekle ve Allah’la ol. insanların 

sözü ne olursa olsun sana zarar getirmez. Dünyadan ve insanlardan 

övülen çok insanlar vardı. Fakat şimdi tasavvurlarındaki cahim azabı 
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yüreklerini yakıyor. Bir çokları değersiz, yoksul ve sıkıntılı idiler. 

Şimdi ise Allah’ın cenetinde teselli görüyorlar. Dünyanın onlara layik 

olmadığı azizlerin sayısına girdiler (Ibr. 11, 38). 

Resul Favlus: "Allah biz resullari mahkum olanlar gibi sonuncular 

olarak teşhir ettiğini sanırım. Çünkü dünyaya, meleklere ve insanlara 

hoşlanarak bakılanlar olduk. Biz Mesih için akılsızlarız, fakat siz 

Mesih’te akıllılarsınız. Biz zayıflarız, siz ise güçlülersiniz. Siz 

izzetlilersiniz, fakat biz itibarsizlariz. bu saat’te kadar aç, çiplak, susuz 

olup dövülüyörüz ve duracak yerimiz yoktur. Kendi ellerimizle 

işliyerek çalışıyoruz. Sövülünce, hayırdua ederiz. Eziyet çekince, 

sabrederiz. İftira edilince, yalvarırız. Şimdiye kadar dünyanin 

süprüntüsü, cümlenin kazıntısı gibi olduk" (1. Kor. 4,9-13). Resul 

Favlus’a nice sitemler edilerek geveze ve çıldırmış denildi (R. Iş. 17, 

18 ve 26,24). Hiristiyanlara ve Mesih’in adı ile müjde edenlere nice 

iftiralar edildi. Hatta haç sözü milletler aynında cehalet sayıldı. Rabbın 

yolunda yürürken halk seni yerelerse, sıkılma. Galiba dışa göre 

hükmediyorlar. Fakat içe bakan yalnız Allah’tır. "Rab, insanın gördüğü 

gibi görmez. İnsan yüze, rab ise yüreğe bakar" (1. Sam. 16, 7). Bir 

vergi yahut cenneti vermek, insanların gücünden değildir. Bütün dünya 

insanları dostların olsalar, seni Allah’ın hükmünden kurtaramazlar. Sen 

gerekli olanlarım yap, insanların verme ve sitemeine bakma. Yüreğini 

Allah’a çevirip rızasını istersen, sana yeter. Dünyanın kargaşalıklarını 

ve rahatsız eden seslerini işitmiyor gibi ol. Koşu meydanında şunun, 

bunun övgüsünü ve yermesini dinlemezler. Yalnız ve yalnız ödüle 

bakarlar. Övgü ve ödülü yalnız Allah’tan bekle, inşaların övgü ve 

yermesine kaygılanma. Peteği topliyan, arı sokmasına bakmaz. 

Yükseğe bakan, hedefini bulmak için her şeyden vezgeçer. Mahir 

ressam, bir cahilin ayıplanmasından sıkılmaz. Ferisilerin sitemlerinden 

kurtulmıyan Kurtarıcından üstün müsün? Semiriyeli,dir içinde şaytan 

var, Allah’tan değil, günahkâr ve gümrükçülerle yiyip içer, septi 

tutmaz gibi sözler. Eğer dünyanin kurtarıcısı, yerme ve sitemden, 

değişik zan ve sözlerden kurtulmadıyse, seni hepsi övmeseler, niçin 

üzülüyorsun? "Bütün insanlar sizin için iyi söyledikleri zaman vay size! 

"(Luk. 6, 26). diyen sözü işitmedin mi?. Halkın sözü seni iyilik 
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işinden önlerse, sana büyük ayıptır. Eriha’nın yol kenarında oturan kör 

bağırıp Yesu’a sığınırken, bazi insanların azarlamasından kurtulmadığı 

halde, kendisi azarlaninca daha fazla bağırdı (Luk. 18, 38-39). 

Kötülük işliyenlerin dili, yerme ve sitemden susmaz. Erdemlik yolunu 

izleyip, halkın sözlerini dinleme, iyilik et ve erdemlik işlerine devam 

et. Allah’la barış, önünde .... ol. Allah’ın istediğini yaparsan, gönül 

rahatlığı ve esenlik seninle olacaktır. Halkın sözü için hayallarından 

korkan atlara benzeme. Sözden korkan çocuk gibi olam. Dünya seni 

iyilik etmekten önlemek için arkandan havliyor. Ona bakma, kimse 

sene zarar vermez. Halkın sözünden çekinerek Allah’ın ululuğu ve 

insanlığın iyiliği için yapılan isten kesilme ki, Allah’ın kerameti değil, 

dünyanın kerametini istiyenlerden sayılmıyasın. Ümidini dünyadan kes. 

Onu, Allah’ın ululuğu önünde toz ve ufak zaman gibi say. 

Resul Favlus " insanları değil, fakat yüreklerimizi imtihan eden Allah’ı 

razı etmek için böyle söylüyoruz" (1. Sel. 2, 4). Halkın sözü, havada 

sallanan bir yaprak gibidir. Ondan korkulur mu? Doğruluğunda 

yürüyen adam Allahtan korkar. Fakat yollarında eğri olan onu hor 

görür" (Mes. 14, 2). "Kanlı adamlar, yetkin adamdan nefret ederler. 

Doğru adamlar ise, onun canını korurlar" (Mes. 29,10). Zamandan 

başka bilmiyen hayvanlar tarafından altın rededilirse, değeri eksilmez. 

Güneşin de Baykuştan görünmemesi bir eksiklik değildir. "Kötüye iyi, 

iyiye kötü diyenlerin, karanlığı ışık yerine, ışığı karanlık yerine 

koyanların, acıyı tatlı yerine, tatlıyı acı yerine koyanların vay başına! 

Kendi gözlerinde hikmetli olanların ve kendilerini dirayetli görenlerin 

vay başıma!" (Işaya 5, 20-21). 

Ey can korkma. Kötülerden çekinme. Bu gibi gevezelerin seni işinden 

geri bırakmasın. Göklü güveye bak. Hakir değildir ki, sitemini 

taşımaktan korkasın. "Musa büyüyünce, Firavun kızının oğlu denilmeği 

redetti. Allah’ın kavmi ile beraber hakaret görmeği, bir müddet 

günahın sefasını sürmeğe tercih etti. Mesih sitemini Mısır’ın 

hâzinelerinden daha büyük zenginlik saydı. Çünkü karşılık ödüle 

bakıyordu" (Ibr, 11, 24-26). Resuller, yahudilerin meclisinde 

dövüldükleri zaman, "o isim için hakaret görmeğe layık sayıldiklarına 

sevinerek, millet meclisi önünden çıktılar" (R. Iş. 5, 41). "Öğrenci 
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oğretmeninden ve hizmetçi, efendisinden üstün değildir. Öğrencinin, 

öğretmeni gibi ve himtetçinin, efendisi gibi olması yeterlidir. Eğer ev 

sahibine Beelzebub (Şaytanların başı) denilirse, evinin halkına nekadar 

ziyade diyecekler. İmdi onlardan korkmayın" (Mat. 10, 24-26). "Eğer 

dünya sizlerden nefret ederse, sizden önce benden nefret ettiğini bilin. 

Dünyadan olsaydınız, dünya kendisinin olanları severdi. Madam ki, 

dünyadan değilsiniz, ancak ben sizi dünyadan seçtim. Bunun için 

dünya sizden nefret ediyor" (Yuh. 15. 18-19). Eyub, "İşte şahidim 

göklerdedir ve benim için şahadet eden yükseklerdedir" (16, 19). 

Güvenin, ümidin Allah’a olsun. Batıllıkların sahipleri istediklerini 

desinler. Delüce, büğdayi boğmaz. Diken, gülleri gelişmekten 

engellemez. 

AKTMIŞUÇUNCU BOLUM 

Adımızı ve şerefimizi korumalı 

"İyi ad büyük zengilikten ve lutuf bulmak gümüş ve altından üstün 

tutulmalıdır" (Mes. 22, 1). "İyi ad, hos kokulu yağdan iyidir" (Va. 7, 1). 

İnsanların boş sözlerine önem vermemek gerekli ise, bütün insanlar 

önünde adımızı, şerefimizi korumamız gerekir. İmdi edebini, şerefini 

koru, insanların istediklerini demeğe bakma. Bütün gereklerini yerine 

getirdiğin zaman, istedilerini desinler, diyebilirsin. Fakat savunmadığın 

zaman, yermelere karşı koymalısın. Resul Favlus, "Kimseye kötülüğe 

karşı kötülük etmeyin. Bütün insanlar nazarında iyi şeylere dikkat 

edin" (Rom. 12, 17). ve "İyiliğinize kötü söylenmesin" (Rom. 14, 16). 

Tarafımızdan hizmet olunan insan hakkında kimse bizi ayıplamasın. 

Çünkü yalnız Rabbın huzurunda değil, fakat insanlar huzurunda da iyi 

şeylere dikkat ediyoruz" (2. Kor. 8. 20-21). "Kısacası, ey kardeşler, hak 

olan, saygın olan, adil olan, saf olan, sevimli olan, şerefli olan, övgü 

ve ululuk işlerini düşününüz. Öğrenip kabul ettiğiniz, işittiğiniz ve 

benden gördüğünüz şeyleri işleyin" (Fi. 4, 8-9). "Bir göreve seçilen 

adam, dışarda olanlar tarafından kendisine iyi şahadet edilmesi 

lazımdır (1. Tim. 3,/). Hizmetimiz ayıplanmasın diye, hiç bir şeyde bir 

tökez vermedik. Ancak Allah’ın hizmetçisi olarak çok sabında..." (2. 
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Kor. v, 3-4), ve Hristiyanlar hakkında "bütün insanlar tarafından 

bilinen ve okunan, yüreklerimizde yazılmış mektubumuz sizsiniz. 

Mürekkeple değil, fakat diri olan Allah’ın ruhu ile, taş lavhalara değil, 

etten yürekler levhalarına yazılmış, tarafımızdan hazırlanmış Mesih’in 

mektubusunuz" (2. Kor. 3, 2-3). "Eğri ve sapık neslin ortasıda kusursuz 

ve saf, Allah’ın lekesiz çokukları olasınız" (Fi. 2. 15). Aralarıda 

yıldızlar gibi görününüz. "Her şeyde kendini iyi işlerde örnek göster. 

Senin öğretiminde temiz, bozulmaz, kimseden küçümsenemiyecek 

sağlam sözün olsun. Tâki bize karşı duran, hakkımızda fena bir şey 

diyemiyeceğinden utansın" (Titus 2, 7-8). Bütün insanlar arasında iyi 

yaşayışlarınız olsun. Tâki, "hakkınızda fena sözler söyliyenler, iyi 

işlerinizi görerek imtihan gününde Allah’ izzet versinler" (1. Pet. 2, 

12). "Eğer iyi işe gayretli olursanız, size kötülük edecek olan kimdir? 

Fakat iyilik için sıkıntı çekseniz bile, size ne mutlu! Sizi 

borkutanlardan korkmayın. Fakat Mesih’i Rab olarak yüreklerinizde 

takdis edin. İyi vicdanınız olup size olan ümit hakkımda sizden her 

sebep sorana, yümuşaklık ve korku ile cevap vermeğe daima hazır 

olun. Tâki Mesih’te sizin iyi yaşayışınızı kınayanlar, sizi yerdikleri 

şeyde utandırılsınlar" (1. Pet. 3. 13-16). Şu halde şerefini, adını koru. 

İyi adını lekeliyecek bir şeyi bırakma. Her zaman edep ve olgunluk 

örneği ol. "Sizin İşığınız insanların önünde böyle parlasın da, sizin iyi 

işlerinizi görsünler ve göklerde olan babanıza hamdetsinler" (Mat. 5. 

16). "Göklü babanız eksiksiz olduğu gibi, siz de eksiksiz olun" (Mat. 5. 

48). 

ALTMIŞDORDUNCU BOLUM 

ilme eylem katmalı 

Resul, "Bilgi gururlandırır, fakat sevgi bina eder. Eğer bir kimse bir 

şey bildiğini sanıyorsa, henüz bilmesi lazım olduğu gibi hiç bir şey 

bilmiyor. Fakat bir adam Allah’ı severse, o kimse onun tarafından 

bilinir" (1. Kor. 8. 1-3). buyurmuştur. Nekadar bilgi kazanırsan, 

bilginle övünme ve bir şey olduğunu sanma. Zira bilginin son sınırına 

varsan, bilgice şaytanları geçmezsin. 
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Kardeşim, düşüncen kötü ve vicdanın kirli olursa, kitapları ve sırların 

anlamlarını bilmekten ne yararın olur? Yüreğinin dibine ulaşmıyan, 

seni kötülükten geri çevirmiyen ve bakışlarını utandırmıyan bilgi, bilgi 

sayılmaz. Gerçek bilgiyi ararsan, bildiğin şeyi yüreğine ek ve gizlice 

seni güttüğü yolda yürü. Basit bir Hristyan adam, Allahın nimetinden 

yoksun sururlu bilgiçten iyidir. "Mademki bu şeyleri biliyorsunuz, 

onları yaparsanız, mutlusunuz" (Yuh. 13, 17). Resul Yakup "Eksiksiz 

Hürriyet kanununa bakan ve devam eden, unutkan işitici değil, ancak 

çalışkan işleyici olan adam kendi işlerinde mutlu olacaktir" (Yak. 1, 

25). 

Bilgiç olmak için bilgiyi arayan, cahil anlayışsızdir. Halk yanında 

tanınmak için bilgiyi arayan, gururludur. Kazanç ve mal için onu 

istiyen, boş ticaretle uğraşır. Canının İslahını ve komşunun iyiliği için 

onu ariyan, büyük erdemi tutan erdemli hakimdir. Eylemsiz bilgi, 

meyvasız ağaç gibi yararsızdır. Mesih’in nerede doğacağını kahinler 

Hirodes’e söylediler, fakat mecusiler gibi tapmasına gitmediler. Basit 

çobanlar ise müjdenin sesini işiterek ve Allah’ın oğlunu görmeleriyle 

nimete nail oldular. Kirli vicdanlı bir bilgin, yüz cahilden fazla zarar 

verir. Zira öğretmenlerin günahları, günahların en büyüğüdür. 

"Emirleri kim yapar ve öğretirse, göklerin melekütünde kendisine 

büyük denilecektir" (Mat. 5, 19). Kurtarıcı ilkin yaptı, sonra öğretmeğe 

başladı (R. iş. 1-2). Erdemi öğreten, yolunu bilmeli. Onu öğretmeden 

önce, kendisini de örnek göstermeli. Yoksa onlardan önce yürümediği 

yolda, halka nasıl kılavuzluk ediyor? Ey öğretmen! O meyvanın 

tatlıliğinı tadmadınsa, ağacı nasıl övüyorsun? İçinde yapraktan başka 

bulmadığı incir ağacını, Efendimiz lanet etti. Şu halde sakın. Ey 

başkalarını öğreten öğretmen! Öğrettiklerinin meyvası sende olmayıp 

yalnız söz yaprağı bulunursa, incir ağacının olayı sanada ulaşır. O 

zaman açık ve düzgün öğretişin, mantığın ve söz söyleme gücümün 

sana ne yarar verecek? Dibinde çamur ve kirlilikler dolu iken, suyu 

ile kaplar yıkanan kuyu, yahut çamurda iken, ses veren kurbağa gibi 

olma. Rezalette yatmış iken, nasıl erdemliği övüp halkı sana davet 

edersin? Tesirli sözlerin tatlı söylenişleri, işitenlerin kulaklarına 

ulaşmaz. Çünkü yalnız ağızdan çıkar. Fakat sözünün yürekleri istila 
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edip derinliklerine ulaşmasını istersen, sözün yürekten çıkmalı. Ateş, 

ancak ateşle yakılır. Böylece seni işitenlerin yüreğinde sevgi ve 

erdemlik ateşi yakmak istersen, önce yüreğin onunla yansın. Ondan 

sonra onların yüreklerinde onları yandırabilirsin. Zira yürek, yüreğe 

konuşur ve can, cana tesir. Kurtarıcı bir kadını zinada tutan halka, 

"Sizden günahsız olan, önce ona taş atsın" (Yuh. 8, 7). O zaman hepsi 

utanıp çıktılar. Böylece sen ey öğretmen! Utanmaktan ve işlediğin 

günahları azarlamiyacağından sakın. Resul, "Bedenime cefa verip ona 

köle ederim, tâki, başkalara vazettikten sonra ben kendim 

kovulmıyayım" (1. Kor. 9. 27). 

Resul Yakup, "imdi iyi olan şeyi yapmayı bilip de yapmiyana 

günahtır" (Yak. 4, 117). dedi. Söyleyip yapmiyan, iyi ekin ektiği halde 

ürününden yemez. Başkalarına lezzetli yemek takdim edip kendisi aç 

kalan adama benzer. 

Rab, kanunları Sina Dağında verdiği zaman, önce gürlemeler, 

şimşekler ve ateş alevi göründü. Sonra Rab konuşmağa başladı, (çıkış. 

19, 16-20). Böylece ilkin sen, sevgi ateşile yan. Sonra senden kesin 

azarlamaların gürlemeleri ve ilahi öğretimin şimşekleri çıkarsa, 

işitenlerin yüreklerinde sözlerinin tesiri olacak. Çocuğu emziren kadın, 

ilkin çocuğu besliyecek süte dönecek iyi gıdayı alır. Böylece sen 

nimetin gıdasını almazsan ve ruh sıcaklığı ile ısınmazsan, başkasına 

gıda veremiyeceksin. Ateş uzaktaki eşyaleri yakmadan önce yakın 

olanları yakar, iman sıcaklığı ilkin seni yaksın. Zira sen ona daha 

yakınsın. Sonra senden uzak olanları yakabileceksin. Sen susuz iken, 

nasıl başkalarına içmeğe su verirsin? Önce sen iç, sonra başkalarının 

susuzluğu gider. 

Resul Favlus, Timoteos’a diyor: "Senin gençliğini kimse hor görmesin. 

Fakat sözde, yaşayışta, sevgide, imanda, iffette, iman edenlere örnek 

ol. Ben gelinceye kadar okumağa, teşvike ve öğretmeğe çalış. 

Paygemberlikle ve kahinlerin el koymaları ile sana verilmiş olan 

şendeki Tanrı vergisini ihmal etme. Bu şeylerde gayretli, ilerlemen 

herkese bilinmek için bunları duşun ve onlarda devam et. Kendine ve 

öğretişine dikkat et ve onları tut. Çunku bunu yapmakla hem kendini, 

hem seni dinliyenleri kurtaracaksın" (1. Tim. 4, 12-16). 
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ALTMİŞBEŞİNCİ BÖLÜM 
•• 

Başkanlar, Başkalarına Örnektirler 

Başkan isen, butun yürüyüşlerinde iyi örnek ol. Yapacağın işlerde, 

şuraya buraya meyletmekten sakin. Zira emrindekilerin önünde ayna 

gibisin. Sende göreceklerini yapacaklar ve yaptıklarına benzetecekler, 

işlerin iyilik yollarında ise. onların benzerini yapacaklar. Erdemlik 

yolundan saparsan, izlerinden yürüyecekler. Gerekli olanı geçip hukuki 

olanı yutsan. senin yolundan geçecekler. Bunuda bilmelisin: Başkanın 

hatası ne kadar küçük olsa, büyük sayılır. Zira ondan çoklarına 

sürçmeler oluyor. Dağdan küçük bir taş düşerse, tesir etmez. Fakat 

büyük bir kaya düşerse, büyük zararlar verir, bir binadan bir taş 

düşerse, binaya büyük zarar olmaz. Fakat temelden bir taş sökülurse, 

üzerindeki binayı telef eder. Böylece fertlerin birisi bir kusur yaparsa, 

başkasına tesir etmez. Fakat başkan ve bilginin hatası, birçok 

kimselerin düşmesine sebep oluyor. Hakim bin Şirah "Hizmetçileri vali 

gibi ve içindeki sakinlerini şehir müdürü gibi diyor (10, 2). Ağaç düz 

ise, gölgeside düz olur. Eğri ise, gölgeside eğri olur. "Abimelik baltayı 

eline alıp ağaçten bir dal keserek onuzu üzerine koydu ve onunla 

beraber olan halka dedi: Benim ne yaptığımı gördünüz. Sizde benim 

gibi yapın. Bütün halk da her biri birer dal kestiler ve Abimelek’in 

ardınca gittiler" (Hak 9, 48-49) 

Emrindekilerin istediğini yapmaları istersen, onlara örnek ol. Yolda 

önce sen yürü. Onlara geçit ve yol aç. Ondan sonra açtığın yoldan 

geçecekler. Vücudun organlarına kılavuzluk eden başını, Baş zayif ise, 

bütün organlar zayıf düşer, uyanık isen bütün organların uyanık 

olurlar. Böylece sen ey bir... yönetimine nail olan kişi, istemli, erdem, 

gayretli, çalışma ve sebat örneği olursan, emrindekilerin her birinde 

görünüşünün basılmış olduğunu göreceksin. Çoban nereye giderse, 

kuzular ardı sira giderler. Sürüler, çobanların yürüyüşleri gibi 

yürüyorlar. Buna göre ey kılvuzluk eden, sakın sürüye tokez 

olmıyesın. Kuyunun içi kirliliklerle bulanışa, içindeki suyu da bulanır. 

Böylece başkan acı çekerse, yönetimindekiler de acı çekerler. Kıral 
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Hirodes’in yüreği bulandığı zaman, onunla beraber bütün Yeruşalim 

sakinlerinin yüreği bulandı (Mat. 2,3). Sivillerden görünen kusur, el 

veyahut ayakta görünen bir tırnak izi gibidir. Örtülmesi mümkündür. 

Fakat başkanda görünen kusur, Yüzdeki damga ve yara gibidir. 

Hekese açıkça görünür. Ey Kaptan, hikmetsizliğin yüzünden gemiyi ve 

içindekileri sakın battırmıyasın. Ey Çoban, sürüyü bir çölde 

gütmiyesin ki, senden kaçıp dağılmasınlar. Ey Komutan, erlerin 

düşmanınızsan kaçmamasına dikat et. Uyanık, ol onlara daima 

erdemlik ve olgunluk örneği ol. 

ALTMİŞALTİNCİ BÖLÜM 

Sevgi 

Sevgi, erdemlerin temeli, insanlığın kaynağı ve yetkinliğin bağıdır, 

erdemlerin bütün incilerini dizen bir değerli gardanlıktır. Onsuz, ne 

erdem, ne ibadet, ne iyilik, ne takva, ne namaz, ne alçakgönül, ne 

sabır, ne katlanma, ne doğruluk, ne ihsan, ne lütuf, ne selam, ne 

çekişmeden kaçınma, ne savaştan kutulmak olabilir. Azizleri büyüten, 

salihleri bütünleyen ve göklü insanlardan dolduran, sevgidir. Sevgi 

kutsal ve yüksek okuldur. Erdemin bütün derslerini onda öğreniyoruz. 

Bu okulun reisi, hikmet ve bilgiden dolu, mahir bir profesördür. Her 

şeye yetkin, bütün öğrencilerine nimetleini akıtıyor. Yalnız sevgi ile 

bu okula girebilir. Kapısının üstünde çekilmiş bayrak üzerine, şeye 

yetkin ve çivilerden kanlanmiş elile (Allah sevgidir) yazılmiştır. Kaya 

üzerine konulan temeli sevgi, duvarları sevgi, damı sevgi, sağı ve solu 

sevgi, içindeki her sey sevgidir. Dersleri yalnız sevgi kürsüsü üzerine 

verilir, içindeki sınavın sonucu sevgiden bilinir. Sevgiyi 

tamamlamadan, butun erdemlerinde mahir bir şekirt olduğun bilinmez. 

Azizleri, bu okulda tahsil gördüler. Butun şehit, mücahit ve gök 

mirasçıları, sevgi okulunda sınavden geçerek diplomalarını aldılar. Ey 

kutsal sevgi! Açık ve düzgün bir dil, etkili bir söz bana nerden olsun 

ki, seni öveyim. Ey salihleri doğuran ve azizlari büyüten! Azizlerin 

dili, sonsuz erdemini ve olçusuz büyüklüğünü soyliyebilimi? Yetkinlik 

ve erdemlerin temeli sensin. seni kazanan, her şeye sahip olur. Sana 
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şakirt olan, her şeyi öğrenir. Sevginin sayısız meyvaları vardır. Kirlik, 

alçakgönül, affetme, katlanma ruhu, kök ve meyvalarındandırlar. 

Yürek genişliği, kolaylık, sabır, lutuf, içten bağlılık, anlaşma, 

çekişmemek, kıskanmamak, kötü düşünmemek, sevginin çocukların- 

dandır. İnsanın yüreğinde kutsal erkek ve kız çocuklar doğar. Temiz 

dallar çıkarır ve her şeyi aydınlatan saydam, kutsal ve güçlü ışıklar 

saçar. "Sevgi çok sabırlıdır, lürufla tepki gösterir, kıskanmaz, 

övünmez, gururulanmaz, çirkin muamele etmez, kendi ararını aramaz, 

hiddetlenmez, kötülük yapmaz, haksızlığa sevinmez, fakat gerçekle 

beraber sevinir. Her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi ümit eder, 

her şeye sabreder." (1. Kor. 13: 4-17). 

Sevgi, her şeyin değerlisi ve en güzelidir. Ağırlikları hafifletir, iğrenç 

olanlara sabırla katlanir. Acıyı tatlıya çevirir. İnsanı yükseye kaldırır. 

Daime esenliğe özendirir. Sevgi sadık, adamcıl, vedi, emin, hakim, 

iyiliksever, hadi, itaatli, gurur ve övünmekten uzak olur. Ondan her 

iyilik çıkar. Savgi sahibi, yetkinlik, rahatlık ve esenlikte dinlenir. 

Sevgiden daha değerli güzel, iyi, yetkin, sevinçli ve tatlı bir şey 

yoktur. Sevgi her şeyden üstündür. Gökteki ve yerdeki şeyler ona eşit 

değildirler. Yüreğinde sevgi duran kimse, sabırli geniş ruhlu, vedi, 

alçakgönüllü, başkaların iyiliğine sevinir, güçlük ve sıkıntılara sabırla 

katlanır, halka inanır, kimseyi yalancı çıkarmaz, kendine dilediği 

iyilik ve yararı, başkasına da ister. Sevgi, bir kimsede kök tutarsa, 

kıkanmaz, gururlanmaz, hiddetlenmez, kimseden sübhe etmez, kendi 

özel yararını aramaz. Zira benlik, gerçek sevgi önünde yok olur ve 

herkese iyilik diler, imdi eğer Mesih’te bir özendirme, eğer sevginin 

bir tesellisi, eğer ruhun bir ortaklığı, eğer yürekten bir sevgi ve 

merhamet varsa, sevincimi tamamlayın ki, aynı sevginiz olup bir 

yürek olarak, her şeyi düçünerek aynı fikirde olasınız. Hiç bir şeyi 

bölücülükle, ne de boş övünmekle yapmiyarak, fakat alçak gönülle, 

her biri diğerini kendinden üstün sayarak, sizden her biri kendi 

işlerine değil, fakat her biriniz başkalrının da işlerine kaygı göstersin." 

(Fi. 2: 1-4). 

Sevgi, butun iman, umid, sabir, doğruluktur. Bir sözle, her şeydir. 

Seven, kardeşini kızdıran sert sözler söylemez. Kardeşine bir tökez 
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yapacağına, olumu tercih eder. Sevenin dili tatlı, sözü latif, lütuf 

akıtır. Seven, şiddetli tecrübelerde bile durgundur. Kızgınliğa 

yüreğinde yol yoktur. Sıkıntılar onu tutsalar, onları sevinç ve geniş 

yürekle kabul eder. Yerilmekten sıkılmaz, övulmeklede sevinmez. 

Genişlik ve sıkıntı, yanında birdir. Sevenin yüreği, içinde Aziz Ruh’un 

duruduğu bir tahttır. Sevgiyi tadan nefs, ruh sevinciyle dolar. Her 

akıldan ustun olan bir teselliği duyar. Kötülükten uzak kalır. Hileyi 

bilmez. Fesadın peşinden koşmaz. Ancak hak, ihlas ve dil saflığiyle 

sevinir, ikiyüzlülüğü, hileyi, bölücülüğü asla bilmez. 

Ey sevgiye sahip olan! Ne mutlusun. Canın ne kadar temiz ve ruhun 

ne kadar azizdir. Zira, sevgi olan Allah sende durur. Ey sevgi! Sen ne 

büyük erdemsin. Seni elde eden, herşeyi elde etmiş olur. Yariyan her 

şey şendedir. Sensiz, yarayışlı hiç bir şey yoktur. 

Ey sevgilim! Sevginin ardı sıra git. Onu elinden bırakma. Şendeki her 

şeyi kuşatsın. Onu kucakla, ondan hoşlan. Onunla göğe çıkıp izzete 

girersin. Seni cennet nimetlerine götürecek. Onu tut ki, Allah sende 

sabit olsun. Çunku 'Allah sevgidir, ve sevgide duran, Allah’ta duru, ve 

Allah onda durur." (Yuh. 4: 16). 

ALTMİŞYEDİNCİ BÖLÜM 
•• 

Kitabın Sevgi hakkmdaki Öğretimi 

"Size birbirinizi seviniz diye, yeni bir emir veriyorum. Sizi sevdiğim 

gibi, siz de birbirinizi seviniz. Eğer birbirinize sevginiz olursa , benim 

şakirtlerim olduğunuzu bütün insanlar bununla bilecekler." Yuh. 13: 

34-35). "Allah’ın Rabbi butun yüreğinle, butun canınla, Bütün fikrinle 

seveceksin. Buyuk ve birinci emir budur. Buna benzeyen ikince şudur: 

Komşunu kendin gibi seveceksin. Butun şeriat ve peygamberler bu iki 

emre bağlıdırlar." (Mat. 22: 37-39). Birbirinizi sevmekten başka, 

kimseye bir şey borçlu olmayın. Çunku diğerini seven, kanunu 

tamamlar. Çunku: Zina etmiyeceksin, öldurmiyeceksin, çalmiyacaksın, 

tamah etmiyeceksin. Eğer başka bir emir varsa, o da bu sözde 

toplanır: Komşunu kendin gibi seveceksin. Sevgi komşuya kötülük 

etmez. Çunku sevgi, kanunun tamamlanmasıdır."Rom. 13: 8-10). "Eğer 
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insanlann dilleriyle söylersem, fakat sevgim olmazsa, ses çıkaran bir 

bakır, yahut öten bir zil olmuş olurum. Eğer peygamberliğim olursa, 

butun sırları ve her ilmi bilirsem, eğer dağları nakledecek butun 

imanım olursa, fakat sevgim olmazsa, bir hiçim. Eğer malımı sadaka 

olarak yedirirsem ve eğer bedenimi yanmak üzere teslim edersen, 

fakat sevgim olmazsa, bana hiç fayda etmez." (l.Kor. 13:1-13). 

"Karanlık geçmekte ve gerçek nur parlamaktadır. Nurda olduğunu 

söyliyen ve kardeşinden nefret eden, şimdiye kadar karanlıktadir. 

Karanlıkta yürüyor ve nereye gittiğini bilmiyor. Çünkü karanlık onun 

gözlerini kör etmiştir." (L Yuh. 2: 8-9, 11). 

"Biz ölümden hayata geçtiğimizi biliriz. Çünkü kardaşleri seviyoruz. 

Sevmiyen, ölümde kalır. Kardeşinden nefret eden her adam, katildir. 

Hiç bir katil de, ebedi hayatın durmiyacağını biliyorsunuz. Sevgiyi 

bununla biliyoruz: çünkü o bizim uğrumuza canını verdi, bizimde 

kardeşler uğruna canlarımızı vermemiz gerektir. Fakat kimde dünya 

malı olur, kardeşini ihtiyaçta görür ve ona karşı şafkatını esirgese, 

Allahin sevgisi onda nasıl kalır? Çocuklarim! söz ve dille değil, ancak 

iş ve hakıkatla birbirimizi sevelim." (1. Yuh. 3: 14-18). 

"Ey sevgililer! Birbirimizi sevelim, çünkü sevgi Allahtandır. Her seven 

adam Allah’tan doğmuştur ve Allahı bilir. Sevmiyen adam, Allahı 

bilmez. Çünkü Allah sevgidir." (1. Yuh. 4: 7-8). 

"Eğer bir adam Allahı seviyorum der ve kardeşinden nefret ederse, 

yalancıdır. Çünkü görmüş olduğu kardeşini sevmiyen, görmemiş 

olduğu Allahı sevemez. Onun tarafından bu emri kabul ettik: Allahın 

seven, kardeşinide sevsin." (1. Yuh. 4: 20-21). "Sevgi, ikiyüzlülükle 

olmazsın." (Rom. 12: 9). 

"Fakat emrin gayesi, temiz yürekten, iyi vicdandan ve riyasız imandan 

olan sevgidir." (1. Tim. 1: 5). "Çünkü kalanlar üçtürler: iman, ümit, 

sevgi ve bunların en büyüğü sevgidir." (1. Kor. 13: 13). 
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ALTMIŞSEKIZINCI BOLUM 
•• 

Sevginin tutması için Öğütler 

Sevgiyi herkese yüreğinde tut. Fakat sevgin yüreğin derinliğinden 

olsun. Butun işlerinde bölücülük, aldatma ve iki yüzlülükten nefret et. 

Bir kimsenin hakkında fena söyleme. Başkalarının eksikliğini arama. 

Kimseyi hükmetme. Ancak kendine bak ve kimseye tökez, sürçme 

olma. Kimseye hiç bir hakarette bulunma. Kimseyi gaybet etme. 

Huzurunda söylenmesinden sıkındığın sözü, gıyabından söyleme. 

Komşunun şerefini lekeliyen sözü işittiğinde, başkasına taşıma. 

Fitneden uzaklaş ve çekişmeden kaç. Bir kimseyi sözle öfkelendirme. 

Ancak bütün yürüyüşlerinde halim ve alçak gönüllü ol. Fikrinde inatçı 

ve sabit olma. Dayanışmaya sığın ve bilgiçlerin sözünü kabul et. 

Haksız yere kimseyi azarlama. Senden büyük olanlara saygile, sana 

eşit olanlara lutuf ve sevgiyle, senden küçük olanlara halim ve 

güleryüzle muamele et. Böylelikle hepsini sevgine çeviresin. Senin 

yardımını isteyene, yardım etmeğe çalış. Yardım edemiyorsan, kırık 

yürekleri onaracak yumuşaklık ve tatlılık sende olsun. Bir kimseye 

iyrençlik gösterme bir adamın sözünü dinlenmekten kulağını çevirme. 

Herkese iyi düşünce beslersen, onların düşünceleri de sende iyi 

olmakla, güven ve sevgilerinin gayesi olacaksın. Sevdiğin adama olan 

sevgin, her eksiklikten uzak olsun. Ruhun, ruhuna olsun. Sanki bir 

ruhsunuz, daima kardeşlerine ve sevimlilerine, sevgi ve ihlas taşiyan, 

latif ve nazik mektuplar yaz. Boylece aranızda sevgi bağı güçlensin. 

Birisinin mektup cevabini geciktirme. Böyle yaparsan, hepsinin sevgisi 

sana karşi dayanıklı olacak ve dostluğuna güveneceklerdir. Bir işe 

teklif edilsen, onu iyice yap. Ellinde geldiği kadar, kardeşlerinin 

dileğini geri çevirme. Hepsinin olup bitenlerine ve duygularına katıl. 

Bir kimse sevinirse, onunla sevin: Üzülürse, onunla üzül. Sanki 

duyduğu her şeyi duyarsın. Sen nasıl nuamele görmek istersen, öyle 

muamele et. Onu tutarsan, hepsini seveceksin ve hepsi seni sevecekler. 
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ALTMİŞDOKUZUNCU BÖLÜM 

Yumuşak Huyluluk 

Yumuşak Huyluluk, sevginin ilk mey vasidir ve ruhun güzel suretidir. 

Canda durgunluk ve huzur koyar. Kızgınlik anında dilini tut. Sıkıntı 

zamanında sus. Yumuşak huylu isen, tecrübe ve sıkıntı zamanında, 

huzur ve durgun olacaksın. 

Işık karanlığı dağıttığı gibi, yumuşak huyluluk da öfkeyi ve kini 

dağıtır. Yumuşak huyluluk, ruh esenliğidir. Kızgınlık ise, can 

şaşkınlığıdır. Yumuşak huyluluk daima yüreğinde olsun. İçten 

kızgınlik alevi ile tutulmuş ve öfke ateşiyle yanmış iken, kendini 

ağrıya sabırlı ve iğrençliğe dayanıklı gibi gösterme. Yumuşak huyluluk 

gösterişin, ikiyüzlülükten başka sayılmaz. Kızgınlığını açıkça gösteren, 

senden iyidir. Kızgınlık ateşi yürekte tutulursa,. kin ve kütülüğü 

doğurur, nimet suyunu da kurutur. Öz varlığının safasını, bir şeyle 

bulandırma. Öfkeyi gerektiren her şeyi yüreğinden uzaklaştır. Yüreğini 

bulandıracak bir şeyi, içinde birakma. Yumuşak huylu ve alçak 

gönüllü, Rab tarafından mutlu sayılır. "Ne mutlu alçak gönüllülere, 

çünkü onlar yeri miras alacaklardır" (Mat. 5: 5). Bu erdemi tut. Onu 

kucakla koru ve dikkatla sakla. Zira Allah onu sever. Yumuşak 

huyluluk. Yesu’un bir sıfatıdır. "Ona kötü muamele ettiler. Fakat 

alçaldığı zaman ağzını açmadı. Boğarzlanmağa götürülen kuzu gibi ve 

kırkıcılar önünde dilsiz duran koyun gibi. Ağzını açmadı." (Eş. 53, 7). 

"O uğraşmayacak ve bağırmayacaktır. Kimse meydanlarda onun sesini 

işitmiyecektir. Hükmü zafere eriştirinceğe dağin, ezilmiş kamışı 

kırmıyacak ve tüten fitili söndürmiyecek." (Mt. 12, 19-20). 

Yumuşak huylu sövülürse bereket okur. Sıkıntıda sevinir, keder 

zamanında şükreder. Sıkıntının gelişine sabr gösterir. Çekişme 

şiddetlenirse, sulh etmeğe kavuşur. Tavır ve hareketlerinde sakin olup 

gururu buğzeder. Bütün taniyanları yanında sevimlidir. Aralarıda hoş 

kokulu, güzel bir gül gibidir. Yumuşak huyluluğu ve esenliği seven, 

iki yüzlülükten ve bölücülükten uzak kalır. Kıskançlık ve hilanin ne 

olduklarını bilmez, bütün alçaklikları buğzeder. Yumuşak huyluluk, 
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dalgalar içinde duran bir kayadır. Dalgalar ona çarpar, fakat yerinden 

teprenmez, sabit durur yumuşak huyluluk, sabrın yardımcısıdır, 

sevginin kızıdır, itaatin kızkardeşidir. Yumuşak huylunun yüreği, 

Allah’ın oturduğu bir tahttır. Yumuşak huylu can, durgun ve 

huzurludur, ikiyüzlülük ve hileden uzaktır. Yumuşak huylu nefs, 

sevinçten dolar, sözünde ikiyüzlülük yoktur. Bütün durumlarıda savlığı 

ve yumuşak huyluluğu öğrenmezsen, Yesu sana yaklaşmaz. 

Güvercinler gibi alçak gönüllü olmağa çalışalım. Kurtarıcımızın sözü 

gereğince küçük çocuklar gibi olalım. "Siz dönmez ve küçük çocuklar 

gibi olmazsanız, göklerin cennetine asla girmiyeceksiniz. (Mt. 18, 3). 

YETMİŞİNCİ BÖLÜM 

Kurtarıcının örneği gibi, huy yumuşaklığı, arkadaşlık ve hos görü 

gerek 

Kurtarıcının örneği gibi, yumuşak huylu, hoş görür, şafkatlı ve sabirlı 

ol. Kötülükten kaç, önünde durma. Kurtarıcı, Hirodusu bir lahzada 

yok etmeye kadir olduğu halde, yumuşaklık dolu bir vesile ile Misıra 

kaçıp kötülüğünden kurtarıldı. Ferisilerde onu tutmak ve yok etmek 

istedikleri zaman, onlara karşı koymadı. Ancak aralarından sıyrilıp 

savuştu (Mt. 12, 14). Yurdu olan Nasıra şehrinin ahalisi, onu dağdan 

aşağı atmak istediklerinde, öç almaksızın onlardan gizlendi (Luk. 4, 

29). Samiriyeliler onu kabul etmedikleri zaman, üzerlerine gökten ateş 

inmesini soran iki şakirdin dileklerine yer vermemekle, onları 

azarladı. (Luk. 9, 53-55). "Hangi ruhtan olduğunuzu bilmezsiniz, 

insanoğlu insanları helâk etmeğe değil, kurtarmasına gelmiştir" söyledi. 

Yahudiler onu sövüp içinde şaytan var dedikleri zaman, yumuşaklıkla 

onlara "Bende cin yoktur", cevabini verdi (Yuh. 8, 49). Düşmanları onu 

taşlamak istediklerinde, öfkelerini karşılamaksızın, yumuşaklık ve 

alçak gönülle onların önünden gizlice çıktı (Yuh. 8, 59). Onu teslim 

eden Yahuda’nın haince opuşune engel olmadı (Mat. 26, 49). Ona karşı 

duranların ihanet, hakaret ve iftiralarını, yalnız yumuşaklık ve sabırla 

karşıladı. Kotuluğu kötülükle karşılamıyarak, hatta Haç üstündeki 

dileği, düşmanlarına bağışlamak idi. "Ey Baba, onlara bağışla. Çunku 
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ne yaptıklarını bilmiyorlar" (Luk. 23, 34). 

Bunu efendinden öğrenip izinde yürü. Kötülüğü, kötülükle karşılama. 

"Kendiniz için öç almayın, fakat Allahın gazabına yer verin. Rab 

diyor: "Öç benimdir., karşılığını ben vereceğim. Eğer düşmanın 

acikmışsa, ona yedir. Eğer susamısa, ona içir. Çünkü bunu yapmakla 

onun başı üzerine ateş korların yığarsın. Kötülüğe yenilme, fakat 

kötülüğü iyilikle yen". (Rom. 12, 19-21). Sevmeği sövmekle karşılama. 

Düşmanlarının en fenası olsa bile, ona yalnız, alçakgönül, lutuf ve 

yumuşaklıkla karşıla. Sana yaptıkları gibi yapma. Ancak sana nasıl 

yapılmasını istediğin gibi yap. Sabırla dayanmayı öğren ki, bağışlama 

ruhu seni istila etsin. Bütün iğrençlik, öfke ve bağırma yüreğinden 

kaldırılsın. Zarardan kaçarak kurtul. Kaçmak mümkün değilse, iğrenç 

olana sabır ve yumuşaklıkla katlan. Hakaret görsen, sövülsen, bir 

tecrübeye rastlaşan, kurtarıcının örneği asla unutma. Herkese karşı 

alçakgönüllü ve yumuşak huylu ol, hepsine sabırla dayan, gücüne güre 

bağışla. Böyle yaparsan, esenlikte yaşıyacaksın ve Rab önünde temiz 

olacaksın. 

YETMİŞBİRİNCİ BÖLÜM 

Fenalık edenlerden öç almayıp onlara bağışlama ve yumuşaklık 

göstermeli 

Bütün durum ve işlerinde, başkanların ile emrindekilerine ve herkesle 

olan davranışlarında, dilin tatlı, sözün hoş, yumuşaklıkla ve sevgi 

akıtır olsun. Böylelikle hepsinin sevgisini kazanasın. Mırıldanma, 

sıkilma, iyilik ettiğin zaman hiç bir şikayette bulunma. Bir tecrübeye 

raslanıp yahut sert ve kaba bir söz işitsen kederlenme. Ancak her 

şeyde bağışlama ve yumuşaklık örneği ol. "Her adama nasıl cevap 

vermek lazımdır bilesiniz diye, sözünüz tuzla terbiye edilmiş olarak 

daima lutufla olsun (Kol. 4, 6). Bütün işlerini yumuşaklık, lutuf ve 

güler yüzle yapsan, her kolaylığı bulacaksın ve onları zahmetsiz 

sıkıntısız bitireceksin. Fakat gururlu, kaba sözlü, başkalarının 

eksiklerine dayanmaz ve en küçük şeylerde canın sıkılırsa, usanıp seni 

tembel ve ihmalkâr eden iç hüzün duyacaksın. En önemsiz iş sana güç 
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gorunecek, seni görenlerle kötü örnek olacaksın. Bir kimse, seninle 

öfkeyle konuşursa, ona göre değil, yumuşaklık ve hoşlukla cevap ver. 

Heyecanın sebebinden bu gibi durumda buna imkan yoksa, işitmemiş 

gibi ondan vazgeç, yüzünde sıkılma ve nefret işareti görünmesin. Zira 

alevlenen sevgi ateşi, birkaç su damlasıyla söndürmek sana yakışmaz. 

Öfke ve yüksek sesle konuşma. Kendi yürek selametini, akıl sükününü 

ve fikir huzurunu koru. Nefsin, önemsiz şeyler için esenliğini ve 

huzurunu kaybetmesin. Başkasının öfke ateşi üzerine odun toplama. 

Hiç bir kimsenin azarlamasını red etme. 

Düşman, seninle kardeşlerin arasında çekişme ateşini yağmağa çok 

uğraşiyor. Ona yardım etme. Sözünle ve öfkenle ona odun verme. 

Ancak yumuşaklıkla o ateşi derhal söndürüp çekişi yüreğinden 

uzaklaştır. Nefsinde gazap kötülüğününün doğmasına yer verme. Öfken 

üzerine güneş batmasın. Sakın da sevgiyi kırma, müveddeti bir şeyle 

yaralama. Ancak her şeyi sevgi ve alçakgönülle ilaç ver. Kardeşin sana 

karşı bir hata işlediyse, ona bağışla. Olayı, küçük bir yanlış say. Ona 

kin bağlama ve ondan öç almayı düşünme. Üyelerinin birisi olduğunu 

bil. Üye, erkadaşını cezalandırmaz. Hiç bir zaman bir kimsenin, dilini 

ısırdığı için dişlerini kopardığını yahut yolda sürtçüyse ayağından öç 

aldığını görmedik. Sana suçlu olana bağışlamazsan, Allah’a 

(suçlularımıza bağışladığımız gibi bizim suçlarımızı bağişla) diyemezsin. 

Bir kimsenin düşmesine, kusur etmesine veya kendisine bir zarar 

gelmesine sevinme. Ancak seni sevenlere ve sana fenalık edenlere 

yüreğinde tam sevgi besle. "Bana ettiği gibi ona böyle ederim. Adama 

işine göre öderim" (Mes. 24, 29) deme, ancak kutsal öğretimi tut: 

"Düşmanlarınızı sevin ve size eza edenler için duâ edin ki, siz 

göklerde olan babanızın oğulları olasınız. Zira o, güneşini kötülerin ve 

iyilerin üzerine doğurur. Salih olan ve olmiyanlara yağmur yağdırir. 

Çunku eğer sizi sevenleri severseniz, ne karşılığınız olur? Vergi 

kesenlerde öyle yapmıyorlarmı? Bundan dolayı, göklü babanız eksiksiz 

olduğu gibi, sizde eksiksiz olun" (Mat. 5, 43-48). "Her kötülükle 

beraber her acılık, öfke, gazap, bağırış ve küfür sizden kaldırılsın. 

Birbirinize lutufkâr ve şafkatli olun. Allah sizi mesih’te bağişladıği 

gibi, birbirinize bağışlayın" (Efes. 4, 31-32). 
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Allah’ın hergün sana yaptığını ve yapmakta olduğunu hatırlamaz 

mısınız? Günahlarını bağışlamadı mı? Onları derinliğe atıp silmedimi? 

Sen niçin kardeşinle böyle yapmiyorsun? Kötülüğünü hatırlama ve seni 

inciten sözünü hatırına getirme. Zihninden her fena olayı çıkar, 

iyiliklerini hatırla. Aranızda öfkeye sebep olan söz ve olayları 

denizlerrin dibine at. Bir kimseye kin bağlama. İçine sevgi ve ihlas 

çiçekleri ektiğin, Lütuf ve tatlılık suyu ile suladığın yüreğini niçin 

kirletiyorsun? Sevgi ağacı sende kök tutup büyüsün. Kin, kıskançlık, 

ayrılık ve öç tohumları senden koparılsın. Kin bağlaşan, esenliği 

kaybetmiş olursun. Zararden başka birşey elde etmiyeceksin. 

Başkalarından sana gelen her acıliğı, iftirayı, hakarati ve öfkeyi unut. 

Onların hiç bir izi sende kalmasın. Yoksa canini öfkeye düşürürsen, 

daima şaşkınlıkta kalacaksın. Hakareti, sitemi hatırlamak, canda 

çekişmeği uyandırir. Bu bir zehirdir. Yüreği yayılırsa, onu bozar. 

Esenliği yok eder. Rap tesellisini kaybettirir. Fenalığı besler, öfkeyi 

yeniler. Kıskançlık, çekişmeği doğurur. Ağır bir günahtır. 

Dayanılmayan bir kötülüktür. Sahibi ise, deliğinde gizlenen yılana 

benzer. Vücudunda zehir taşır. Gazabi ve acılığı tutmak, gerçekten 

gümülü bir zehirdir. Bunu yüreğinden atmalısın. Hareketlerini 

hatırlamak istersen, ruhi düşmanlardan sana yetiştiğini bilmelisin. Sana 

ne kadar hakaret edip nice tökezlere düşürdü. Öç almak istersen, 

onlarden öç al. Zira çok zamanlar seni günaha dürttülar. Sen gerçek 

Hristyan olsaydın, bağışlama ruhu seni istila edecekti. Daha çok, kendi 

canına yaptığı kötülük için üzüleceksin. Zira kendi canını Allah’ın 

intikamına maruz bıraktı. Keşke, İstefanos taşlandığı zaman görseydin. 

Buna rağmen yüksek sesle (Ya Rap bu günahı onalara yükleme) 

diyerek öldü. 

Resul pavlus: " Eğer birinin başkasına karşı bir şikayeti varsa, Rabbın 

size bağışladığı gibi böylece siz de biri o birine bağışlayarak, Allah’ın 

kutsal ve sevgili seçilmiş olanları gibi, merhamet yüreğini iyiliği, 

alçak gönüllüğü, yumuşaklığı, sabırla dayanmayı, ve bunların hepsinin 

üzerine, yetkinliğin bağı olan sevgiyi giyini" (Kol. 2: 12-14). Kendin 

öç olma. Rabbın öç ve gazabı yetterlidir. Düşmanından, Allah’ın yetki 

ve hukukunu zorla kullanmış olursun. Öç almakla, başkasının 



—122— 

zararından kedine ne yarar temin edabilirsin? Bu hırsını mı söndürür? 

Yoksa yaranı mi kapatır? başkasına beklediğin kötülükten sana ne 

iyilik gelcek? Hayır, bunlar boştur. Öyleyse bu kuruntuyu kendinden 

atıp bağışlamaya alış. Rap, Yusufun kardeşlerinden yaptıklarının cezası 

olarak oçunu aldı. "Birbirine dediler: Gerçekten biz kardeşimize karşı 

suçluyuz. Çünkü biza yalvardıği zaman, canının sıkıntısıni gördük ve 

dinlemedik. Onun için üzerimize bu sıkıntı geldi." (Tek. 42: 21- 22). 

Ahap, Yizerlli Nabofu oldurduğu zaman, Rab, Iliya peygemberi 

gönderip ona söyledi: "Nabofun kanini kobeklerin yaladıkları yerde, 

senin kanını da kopekler yaliyacaklar." (1. Kır. 21, 19). Firavun, İsrail 

Oğullarfnın kuçuk çocuklarını suya battırdığı için, Rap, Mısırlıları, 

denizde battırmakla onların ocunu aldı. Ellerinin ve ayaklarının baş 

parmakları kesildikleri zaman Adoni-bezek deki: "Yetmiş kral, 

ellerinin ve ayaklarının baş parmakları kesilmiş olarak soframın 

altında yiyecek devşirdiler. Nasıl ettimse, Allah da bana böyle ödedi" 

(Hak. 1: 7). Yılan, insanı aldattığı için Rab ona ceza olarak karnının 

uzarine yürüyeceğine ve toprak yiyecağine hükmetti. Kadın da aldanıp 

meyva ile lezzetlendiği için, alın terile ekmeğini yiyeceğine dair Allah 

tarafından hüküm aldı. Bu örneklerden, armağan veya ceza veran ve 

her şey için hesap gören bir ilah var olduğunu öğreniriz. Sen ise, 

ancak merhamet edip bağışlamalısin. Sen her gun Allaha karşı günah 

edip suç işliyorsun. Kendisi ise sana katlanıp sabreder, öç almaz. Sen 

ne diye sana suç edene çabucak öfkelenip oç almakla istiyorsun? Belki 

sana donup senden bağışlamak isterse, onu kazanmış almakla erdem 

yolunu izlemiş olursun." Siz insanlara suçlarını bağışlamasanız, Babanız 

da sizin suçlarınızı bağışlamaz" (Mat. 6: 15). "Çunku merhamet 

etmemiş olana hüküm merhametsizdir."(Yak. 2: 13). Arkasıne 

yüreklerinizden bağışlamasanız, goklu Babam da size öyle yapar." 

(Mat. 18: 35). 
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YETMİŞİKİNCİ BÖLÜM 

Dostları seçmek, seçkin ve erdemlerle muaşeret etmek, 

alçaklık sahiplerde karışılmamak 

Dostlar edinmek, insanın gereklilerindendir. Çunku dostlar, hayatta 

güç, refahta süs, sıkıntıda silah, tecrübelerde yardım, yalnızlıkta 

tesellidirler. Şu halde iyi dostlar seçmelisin. Onlardan terbiye, unsiyet, 
A A A 

yardım kazanmak ve doğru yolu öğrenmekle, çoğu zamanlarda onlara 
A a 

muhtaç olursun. Bunu söylerim, eğer dostların muhlis ve dostluğu 

hakkı ile takdir edip edep ve erdem sahibi iseler. Fakat alçak ve leik 

olurlarsa, onlar gibi olacaksın ve onlar gibi sana hükmolunacaktır. 

Çünkü aranızda sevgi ve dostluk arttıkça, onların tabiatlarından bir 

şey alacaksın. Bunun için "Kötü bir adama arkadaş olma" denilmiştir. 

Çünkü bilmiyerek senin tabiatın, onun tabiatından bir şey çalar. Şu 
A 

halde kötülük, bölücülük ve ikiyüzlülüğe alışanlara arkadaş olma. 
A 

ancak güzel ahlaklı, iyi tavirli, iffet, ihlas doğrulukla yürüyen 
A 

adamlara arkadaş ol. Dost olacağın kimse,ye senin gibi, yahut akıl ve 

edepçe senden üstün olmalı. Bir de dost seçiminde acele etme. Onu 

uzun uzadıya denedikten sonra dost edin. 
A 

Oz dostlarına dikkat et. Oz bir dost kazanmak için çok uğraşmak 
_ A 

lazım. Oz dostlar, güç elde edilen değerli hâzinelerdir. Kulak 

vermemek ve begendirmiyen muaşeret yüzünden dostu kaybetme. Bir 

kuruntu sebebinden, yeni bir dostla uğraşman yahut küçük bir kusur 

nedeniyle dostu terketme. Yoksa hayat boyunca bir dost kazanamazsın. 

Sebepsiz yere dosttan dosta taşınma, olmıyaki daldan dala taşınan ve 
A 

bir yuva yapamıyan kuşa benzersin. Böylece sen birinin dostluğundan 
A A A 

diğerinin dostluğuna taşınırsan, hiç birisinin yüreğinde bir yer 

kazanamıyacaksın. Şu halde dostlarına dikkat et ey akıllı adam!. Öz 
A 

dostları kaybetmek, değerli cevheri kaybetmekten fenadır. 

Bir dostla sevgi dostluğu yaparsan, onunla içtenlikle ve iyi niyetle 

yürü. Aranızdaki sevgi bağlarını güçlendir, onda bir kusur görürsen, 

onu azarlama, onu unut. Yüreğine kuruntular girmesine yol verme. 

Ancak düzeltilmesine gücünün yetmediği büyük bir hata, büyük bir 
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kotuluk oluğunda, sevgisinin ipini kes, sabırlı ol, hikmeti kullan, belki 

aykırılık geçer (Hakim Bin Şirah: "Dostunu azarla, belki demedi. Dedi 
A 

ise, tekrar etsin. Dostunu azarla, çünkü mübalağa çoktur. Her söze 
A 

inanma. Bazen de kusurun yürekten olmadığı olur. Dil ile kim günah 

etmez. Dostunu tehdit etmeden azarla" (19: 13-17). Onu azarlıyacagın 

zaman, yumuşaklık ve sessizlikle olsun. Onu incitecek bir söz söyleme 
A 

ki, azarlaman zarara dönmesin ve muhalefet çoğalmasın. 

Seninle dostun arasında eşitlik olsun. Ondan yüksek rütbeli olsan bile, 

arkadaş gibi ve alçak gönülle davran. Çünkü bunda hoş görürlük 

vardır. Gururlu olan, buna razı olmaz. Senden yüksek olursa, senin 

kerametini korur şekilde davran. Bütün insanları sev, fakat hepsini 

muaşeret etme. Dostu denmeden, ona fikirlerini ve sırlarını açıklama, 

ona güvenme. Sevgin, selamın hepsine olsun, fakat sırrını herkese 

söyleme. Dost olursan, düşmana dönme. Her sebepten dostuna 

öfkelenme, onunla yumuşak huy ve sabırla yürü. Emin dost, metin bir 

kale ve delinmez bir surdur. Onu bulan, değerli bir hazine bulmuş 

olur. Hüzün ve sevinç zamanlarını paylaşan ve seni seven dostu 

kaybetme. Onu kaybetmemek için, onunla hikmetle yürü. Öz, emin ve 

iyi dostlar, hayatın ilacıdırlar. Muaşereleri lezzetlidir. Şehir, kalesinden 

ve kardeş kardeşinden yardım görür (Mesel 18: 19). Seven, her zaman 

sevilir. Kardeş ise sıkıntıya doğar (Nes 17: 17). Dost olan dostlar 

vardır. Fakat kardeşten daha yakın dost vardır (Mes. 18: 24). 

Hikmetli olanlara yapış. Bilginlere arkadaş ol. Eksiksiz olanlara benze. 

Erdemlilerin yürüyüşünden örnek al. Sana yarıyan her sözü işit, yap. 

Bir hikmetli adama raslarsan, bütün yüreğinle sözlerini dinle. (Hakim 

Bin Şirah: "Geçici bir şey için dostunu ve Avfir ahunu için öz 

kardeşini değiştirme" (17: 20). Elden geldikçe insanları yokla ve 

hikmetli olanlara danış. Muaşerini uslularla yap ve bütün konuşma 

Yüce,nin şeriati hakkında olsun (9: 21-23). Hikmetlilerle yürüyen 

adam hikmetli olur. Fakat akılsızların arkadaşı zarar görür" (Mes. 13: 

20). "Öfkeli olan adamla arkadaşlık etme. Kızıcı adamla gitme. Yoksa 

onun yollarına alışırsın, ve canını tuzağa düşürürsün" (Mes. 22: 24-25). 
A A 

"Değişikliğe düşkün olanlara katılma" (Mes. 25:21). 

"Fakat kardeş denilen biri zani, yahut tamahkar, yahut putperest, 
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yahut sövücü, yahut ayyaş, yahut gasıp olursa, karışmamayı, hatta 

böyle birile yemek yememeği şimdi size yazdım" (l.Kor 5: 11). 

Kötülerin yoluna girme ve kötü adamların yolunda yürüme. Sen 

ondan sakın, yanından geçme. Onun yanından sap da geç. Çünkü onlar 

kötülük etmezlerse uyumazlar ve kimseyi sürçtürmezlerse, uykuları 
A 

kaçar. Çünkü onlar kötülük ekmeğini yerler ve zorbalık şaranını 

içerler. Salihlerin yolu ise, doğan ışık gibidir. Tam gün oluncaya kadar 

git gide parlar. Kötülerin yolu koyu karanlık gibidir. Neden 

sürçtüklerini bilmezler" (Mes. 4: 14-19). Fena arkadaşlıklar güzel 

ahlâkı bozarlar. (Mes. 15: 33). Zifte dokunan, ona yapışır. Alçaklarla 

muaşeret eden, sıfatlarını kazanır. Fena ahlakların yayılması gibi 

yayılan hastalık yoktur. Şu halde her fena ve kötü olandan kaç. Onu 

hırsızlardan, hainlerden say. Hırsız malını, eşyalarını çalar. Bu ise 

şerefini ve iyi ahlaklarını çalar ve inci’lerden değerli canının değerli 

erdemlerini kedine çeker. Niçin bulaşıcı hastalıklardan kaçıyorsun ve 

onlardan daha fena olan kötü ahlaktan kaçmıyorsun? "Onların bütün 

suçları ile yok olmıyasın diye bu kötü adamların çadırlarının yanında 

ayrılın ve onlara ait olan hiç bir şeye dokunmayın" (İbr. 16: 26). 

İnsanın ahlaklarını anlamak istersen, dostlarına ve onunla muaşeret 

edenlere bak. Ey insan, dostlarının ve arkadaşlarının kim olduklarını 
A 

bana söylersen, ben de sene ne olduğunu ve ahlaklarının ne 

olduklarını söyliyecegim. Kötü içki arasında ağırbaşlı ve edepli bir 

insanı ariyan, suda ateşi ve dikende meyvayı arayan gibidir. 

Takilerde olan muaşeretin, sana erdem kazandırır, seni onların birisi 
A 

yapar. Şavol peygamberlere katıldığı zaman, onlarla beraber 

paygemberlik etmeğe başladı, cahiller arasında bulunduğu zaman, cahil 
A A 

oldu. Petrus, şekirtler arasında iken, Mesih’in Allah’ın Oğlu olduğu 
A A 

gerçeğini söyledi. Fakat Kayafa evinde iken, onu üç defa inkar etti. 

Muaşeret, ahlaka tesir eder ve insanı muaşiri gibi yapar. Kömür, 

yanan kömüre yaklaşırsa yanar. Böylece sen erdem sahiplerine arkadaş 

olursan, onlar gibi ışınlanırsın. Huyların eksik olursa, tâki olan dostun 

erdem ışığını sana doğurur. Bir ölu Elişa Peygamberin kemiklerine 

dokunduğunda, derhal dirilip kalktı. Böylece bir günahkar, yetkinlere 

arkadaş olursa, kendi alçaklığından nefret edip oların iyi adetlerinden 
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A 

alır ve nimet hayatına döner. Yakup, Laban’ın evine indiği için Rab, 

Labanlı mubarekledi ve böylece Yusuf için Mısırlı’nın evini 

mubarekledi (Tek. 30: 27, 39: 5). Lut, İbrahim’le beraber iken, büyük 

bir servete sahip oldu. Milletler arasında durunca mallarını kaybetti 

(Tek. 13:14). Pavlus denizde yolculuk yaparken ve fırtına olup gemi 

kırılınca, gemideki ikiyüz yetmiş kişi, Pavlus,un kerameti için 

kurtarıldı (R.Iş. 27:24). 
A 

Yetkin olanlarla muaşeretin, sana olgunluk öğretir ve erdem sahibi 
A 

olanlarla arkadaşlığın, seni erdeme götürür, iyi atamanı nefsine 

getireni seç. Erdem sahiplerine arkadaş ol. Tatlı sözlerinden ve yararlı 
A 

öğütlerinden faydalan. Onların iyi menkıbelerine benze. Yürüdükleri 

iyi ve olgun yolda yürü. Temiz hava almak ve ilimli yerlerde durmak 
A 

vucut için faydalıdır. Vücudun sağlık ve afiyeti için yerini bırakıp 
A 

sağlıklı yerlere gidiyorsan, kötülerin yaşayışından ayrılıp aziz ve 

takıların muaşeretini niçin istemiyorsun? 
A 

Hakim Bin Şirah: "Emin dostun eşi yoktur, iyiliğine benzer bulunmaz" 

(6:15). Bu dünyada emin dostun varlığı nadirdir. Zira insanların çoğu 

kendi kendilerini seviyorlar. Eğer lutuf ve gülümsemede bulunsalar, 

biraz sonra değişirler. Galiba birçokları, ümit ettikleri çıkar ve 

bekledikleri iyilik için sana sevgi gösteriyorlar. Şu halde dost olmadan 
A A 

önce, muaşeretini istediğin adamın ahlaklarını iyice incele. Sana 
A A 

raslıyanın, belki seni değil, fakat malını, şerefini ve senden beklediği 
AA 

çıkarı sever. Nuhun salıverdiği karga, su henüz kurumadığından tekrer 

gemiye döndü. Fakat ikinci defa onu bırakınca, sahibinin yanına 
A 

dönmedi. Çunku yiyeceği şeyle buldu. Yüzelli gun onu yedirenin ve 

ölümden kurtaranın işretini tutmadı. Böylede dostların olduklarıni 

gösteren dünyada çokları var. işlerinin bitirilmesi için seni ziyaret 

ettiklerinde seni ovuyorlar. Fakat işleri bitince sana bakmıyorlar ve 

vefa göstermiyorlar. Hakim Bin Şirah: "Refah zamanında dost 

bilinmez, tecrübe zamanında ise düşman bilinir". Ağaç meyvalı 

oldukça halk onu arar, meyvası bitince kimse onu gelmez. 

YUruşalim,in izzeti zamanında komşuları ona yaklaşıyorlardı. Harabe 
A 

olunca, düşmanlığa döndüler. Yeremye: "Halkla dolu olan şehir, tek 

başına nasıl oturuyor! Milletler arasında buyuktu, dul kadın gibi oldu! 



-127- 

Ülkeler arasında bir başkan idi, haraç veren oldu! Geceleyin acı acı 

ağlıyor ve gözyaşları yanaklarının üzerindedir. Bütün onu sevenlerden 

kendisini teselli eden yok. Bütün dostları ona hainlik ettiler, düşman 

oldular". (Yer. Mers. 1:1-2). 

Zibak, ahunla birleşir ve nerede olursa onu kapar. Fakat ateşe girerse 

kaçar. Birçokları sana birliklerini, bağlılıklarını ve sevgilerini 
A 

gösteriyorlar. Bir tecrübeye düştüğünde, sana sırt çeviriyorlar ve seni 

yalnız bırakıyorlar. Sakın bu gibilere aldanma. Emin dost, senin ruh 

ve bedeninin iyiliğine çalışandır. Senin için gayrete gelir, üzülür. 

Bütün durumlarına ortak olur. Senin için Allah’a yalvarır ve daima 
A A 

sevgiyle seni öğütler. Yalnız Allah’ta ve Allah için içten bağlılık var. 

Eğer emin dostu ve gerçek seveni araşan, sevenlerinden uyumıyan 

yalnız Allah,ı bulacaksın. Yusuf’u cezaevinde, Davut’u çarpışmasında, 

Süsen,i sıkıntıda yalnız bırakmadı. Sıkıntıdaki seçilenlerden hiç 

uzaklaşmaz. Dostlar ve akrabalar seni bırakıp bu hayatın gecesini 

bıraktığında ondan başka dostun olmıyacaktır. Seninle beraber yürüyor 
A 

ve seni sonsuz hayatın karagahına kadar ulaştırıyor. Diğer bir dostun, 

içyüzündür. Seninle kalkıp oturuyor. Sevinirsen, seninle sevinir. 

Sıkılırsan, seninle sıkılır. Bütün hayat devrelerinde senin arkadaşındır. 

Sonsuz hayatın yolunda da seninle beraber yürüyecektir. Emin ve adil 
A 

bir dosttur. Onu işitip ve öğütlerini dinlersen, başka bir dosta ihtiyacın 

kalmaz. 

YETMIŞUÇUNCU BOLUM 

Başkaları hakkında hüküm vermekten ve fena zanlardan sakınmak, 

başkalarının eksiklerine dayanmak 

İçimizde, başkalarının eksiklerini aramağa ve onlar hakkında hüküm 
A 

vermeğe gizli bir istek vardır. Bu istek, gurur ve benlikten gelmedir. 
A 

içindeki bu isteği öldür. Yüreklerde gizli olanları bilmek, yalnız 

Allah’ın haklarındandır. Onu çalıp kendine alma. Kim seni halka bekçi 
A 

koydu? Başkalarına hüküm etmeğe kim sana yetki verdi? Halkın 

eksiklerini aramak için yorulma. Vicdanını ara, yüreğinin içine gir ve 

yaptıkların için kendinle hesaplaş. Böyle yaparsan, başkaları hakkında 
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A 

konuşmamaya ve hüküm vermemeye, komşuna şefkat etmeğe davet 

eden çok eksikleri kendinde bulacaksın. Kendin için kork, vicdanını 
A 

ara, kendi kendini düzelt. Başkasından sorumlu değilsin. Yalnız 

yaptığına göre hesap vereceksin. 

Bizde doğan güzel sevginin meyvalarından biri, kimseden fena zan 

etmemektir. Fakat sevginin her yapısını yıkmaktan susmıyan iyilik 

düşmanı, bizi fena zanlara kışkırtır. İncelenirse, belki de bizden daha 

iyi olduklarını buluruz. Can esenliğimizi kaçırmak için, aslı olmiyan 

zanları yüreğimizde ekmeğe uğraşıyor. Kardeşlerin birisi küçük bir 

kusur yaparsa, onu gözlerimizde büyütüp akıllarımızda şüpheli fikirler 

ekiyor. Bu fena zanları silmek ve sevgiyi dikenlerden korumak 
A 

istersen, yüreğinden her şüpheyi ve kötü fikri çıkart. Kardeşine 

iyilikleri yönünden bak, şüphelerin aklına girmesine yol verme. Zira 
A 

zanlar, sevginin zehiri, birleşmenin güvesi ve fesat ile bozukluğun 
AA A A 

köküdürler. Şüphe, haksızlığa uğratan, fena fikirleri doğuran, yüreği 
A 

bozan ve toplumun esenliğini yıkan gizli bir bulaşıcı hastalıktır, 

gömülü bir zehirdir. Sende olumlu bir delil yok iken, ne diye 
A 

komşunun ayıplarını hatırlayıp onurunu kırarsın ve bugza yol açarsın? 
A 

Onda bir kusur bulduğunu varsayalım, sana bunu kim teklif etti? Bu, 
A 

Allah ve insanların yanında büyük bir günah, ağır bir suç olmakla, 

fazilet, insanlık, yetkinlik, görkem ve ruhi binanın yıkıcısıdır. Sakin 

ve huzurlu iken, kardeşine nasıl iftira edersin ve hakkında fene zan 
A 

beslersin? Yüreğini düzeltmezsen, kıskanmıyan, kin tutmiyan ve 

başkaları hakkında fena zan beslemiyen eksiksiz sevgiyi yüreğinde 

büyütmezsen, Allah sana bu günahı bagışlamıyacak. Komşuna yaptığın 

gibi sana yapılırsa, sıkılmaz mısın? Hakkında fena zan beslerlerse, 

kederlenmezmisin? Bu çirkin haraketle sana hakaret ve ihanet 

edildiğini demez misin? Niçin sen bu yolda yürümezsin? Kendine 
A 

istemediğin şeyi niçin başkasına yapıyorsun? 

"Hükmetmeyin ki, hukmolmıyasınız. Çünkü ne hükümle 

hükmederseniz, onunla hukmolunacaksınız. Ölçtüğünüz ölçü ile de size 

ölçülecektir. Niçin kardeşinin gözündeki çopu görürsün de kendi 
A 

gözündeki merteği seçmezsin? Yahut nasıl kardeşine: Bırak, gözündeki 

çopu çıkarayım, dersin? işte mertek senin gözünde! Ey ikiyüzlü, önce 
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kendi gözünden merteği çıkar, o zaman çopu kardeşinin gözünden 

çıkarmak için iyi görürsün". (Mat. 7:1-5). "Bunun için, ey her 

hükmeden adam, mazur değilsin. Çünkü başkasına hükmettiğin şeyde 

kendini mahkûm ediyorsun. Çünkü sen, ey hükmeden, ayni şeyleri 

yapıyorsun" (Rom. 2:1). 

"Başkasının hizmetçisine hükmeden sen kimsin? Kendi efendisi 

huzurunda durur veya düşer" (Rom. 14:4). "Fakat sen, niçin kardeşine 

hükmediyorsun? Veyahut sen, niçin kardeşini hor görüyorsun? Çünkü 

hepimiz Mesih’in hüküm kürsüsü önünde duracağız. Bunun için 

birbirimize artık hükmetmiyelim. Fakat daha ziyade kardeşe tokez 

yahut sürçme taşı koymamağa hükmedin" (Rom. 14: 10.13). "Böylece 

Rab gelinceye kadar, zamanından önce bir şeye hükmetmeyin. 

Karanlığın gizli şeylerini o aydınlatacak ve yüreklerin isteklerini belli 

edecektir. O zaman her adamın övgüsü Allah’tan olacaktır" (1. Kor. 

4:5). 

"Ey kardeşler, birbirinizi yermeyin. Kardeşini yeren yahut kardeşine 
A 

hükmeden, kanunu yerer ve kanuna hükmeder. Fakat eğer kanuna 
A 

hükmedersen, sen kanunun tatbikçisi değil, fakat hakimi olursun. 
A A A A 

Kanunu koyan ve hakim olan birdir, kurtarmağa ve helak etmeğe 

gücü yeten odur. Fakat komşuna hükmeden sen, kim oluyorsun?" 

(Yak. 4:11-12). Kim seni yargıç tayin etti ki, küküm kürsüsüne çıkıp 

zülüm ve haksızlıkla başkasına hükmedesin? Tekrar sana söylüyorum: 

Allah,’n hukukunu zorla alma ve her şeye yetkili olanın hükmünü 

çalma. Yalnız o, yürek ve vicdanları bilir. Her şey önünde açık ve 

çıplaktır. Fena zanlar ve başkalarına hükmetmek gururdan geliyor. 

Gurur nedeniyle insan bir şey olduğunu, yahut başkasının kazanmadığı 
A 

erdeme sahip olduğunu sanır. Fakat mantıklı düşünüp kendi şahsının 

haraketini bilseydin, hükmetmekten çekinirdin ve başkalarının 

kusurlarına bakmıyacaktın. "Kendini ey yargıç, kendini iyi et", 

demesinler diye kendi kendine bak ve komşunda bir kusur 

gördüğünde, önce kendi kusurunu ara, sende bulunur mu, bulunmaz 

mı? Sende bulunduğunu görürsen, koparmasına çalış. Başkasında bir 

erdem görürsen, kazanılmasına gayret et ve daima bunu gözlerinin 

önünde koy. "Kin, kavgalar ayaklandırır. Fakat sevgi her suçu örter." 
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(Mesel. 10:11). "Sevgiyi ariyan, suçu örter. Fakat işi diline dolaştıran 

yakın dostları ayırır" (Mesel. 17:9). 

Butun insanların kusurlardan boş olmalarını bekleme. Her halde 

zayiflık yüzünden kusurlar görülecektir. Onlara dayanmalı. 

Dayanmazsan, halk kusurlarına nasıl dayanacaktır? 

Kusursuz bir kimse ve ayıpsız bir insan bulunmadığı gibi, olgunluğa 
A 

erişen bir kimse de yoktur. Hepimiz birbirimize dayanmaya, öğüt 
A A A 

vermeğe, yardımlaşmaya, bağışlamaya, şefkat etmeğe muhtacız. Kendi 

kendini bil. Başkasında gördüğün kusurlar sebebinden, kendi 
A 

temizliğini bulandırma. Kendini buna alıştır. Seninle kardeşlerinin 

arşındaki sevgi baglarıni güçlendir. Bununla, güvenlik ve esenlik 

sütunlarını yerleştireceksin. 

YETMİŞDÖRDÜCÜ BÖLÜM 

Gaybet (Çekiştirme) ve söyleme 

Gaybet, bozukluğun kurdudur. Sevginin kanını emer. Yürek 
w w w 

bozukluğundan, içyüz pisliğinden ve fena zanlardan doğuyor. 
w w 

Kibirligin oğlu, övünmenin soyu, arabozumunun etkeni, alışmanın 
w w w 

delücesi, bugz ile iğrençliğin işareti ve küfretmenin sonucudur. Zira 

hırsız arezi şeyleri ve yerine bulundurabilen maddeleri çalar. Gaybet 
w 

eden insan ise, insanların ad ve iffetlerini bozar, maldan değerli olan 

iffet ve şerefi istila eder. Zira ad, zenginlikten iyidir. (Mesel.22:1). 

Çekiştirici adamın sözleri tatlı lokmalar gibidir ve karnın en derin 

yerlerine inerler. (Mesel.18:8). Haksız şahit olmak için kötüye el 

vermiyeceksin. (Çık. 23: 1). Odun bitince ateş söner. Çekiştirici adamın 

olmadığı yerde kavga durur. (Mesel. 26: 20). Igri adam kavga salar ve 

çekiştirici adam yakın dostları ayırır. (Mesel. 16: 28). Dudakları ile 

sefihlik eden yıkılır. (Mesel. 10: 8). 

Diğerinin adını lekeliyen bin soz işitirsen, işitmemiş gibi ol, başkasına 

söyleme. Komşu hakkında konuşmamakla beraber, gaybet edene kulak 

vermemelisin. Ancak onu başka yararlı konuşmaya çevir. Bu mümkün 
w 

değilse, oradan savuş. Yahut günahtır diye latuf şekilde konuşmasıni 
w 

kes. Zira sozunu işitmekle, ona muvafık olduğunu gösterirsin. 
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Komşunun evinde yanan ateşi görüp de söndürülmesine kalkmazsan, 

günah saydığın gibi, kardeşin hakkında gaybet ateşin alevlendiğini 

gördüğünde, onun gaybetini yapacağın yerde, onun için namaz kıl. 

Zira gaybetini yapmakla ne kendisi düzeliyor, ne de sen yarar 
w 

görürsün. Belki de gaybetini yaptığın adam Rabbına tövbe ederek, 

Rab de kabul etti. Rabbın kabul edip temizlediğini, sen nasıl kötü 
w 

sayarsın ?. Aynı kusuru yapmıyacagından sen emin misin? Allah’tan 

kork, dilini komşundan tut. Sen onun yerine ne hüküm ne de ceza 

alırsın. Halkın iş ve umurlarına müdür gönderilmedin. Hatta bir 

kimseyi açık bir günah işlerken görürsen de ona hükmetmemelisin. 
w w 

Çünkü senin ve onun sonunun ne olacagıni bilmezsin. Hikmetli bağcı 
w 

yalnız olgun meyvaları toplar, diğerlerini bırakır. Sen de böyle yap. 

Başkalarının iyi sıfatlarına bak, kusurlarından vazgeç. Komşun 

hakkında söylenilen fena sözü başkasına söyleme. Ancak yarayı 

iyileştirmeğe çalış ve katı sözlerden sakın. Zira katı sözler düşmanlığı, 

iğrençliği besler. Kardeşini öfkelendiren sözü söyleme ve bir kimsenin 

kerametine gerek huzururunda, gerek gaybetinde dokunma. Başkasına 

bir tökez olacağına, ölümü tercih et. "Dilini şerden, dudaklarını da hile 

ile söylemekten tut. (Mez. 34: 13). 
w 

"Ya Rab, çadırında kim konacak? Mukaddes dağında kim oturacak? 

olgunluk ile yürüyen, iyilik işliyen ve yüreğinden gerçegi söyliyen. O 

ki, dilile iftira etmez, dostuna kötülük yapmaz ve komşusunun 

ayıplarını meydana çıkarmaz. (Mez. 15: 1-3). 

YETMİŞBEŞİNCİ BÖLÜM 

Ruh Sabırlıgı- öfkelenmemek 

Hakim: "Ruhta sabırlı olan, gururlu olandan iyidir. Darılmakta ruhun 

tez olmasın. Çünkü dargınlık, akılsızların bağrına yatar. (Va. 7: 8-9). 

Geç öfkelenen adam, yiğitten iyidir. Kendine hâkim olan, şehir alan 

adamdan iyidir. Öfkelenmek, canın bitkin bir hale gelmesidir, içinde 

yüreğin esenliği yakılan fırındır. Sevgiyi yok eden ateştir. Yırtıcı bir 
w 

canavar ve geçici deliliktir. Su buharı havayı karattığı gibi, öfke de 
w 

aklı karartır ve can temizliğini bulandırarak huyu bozar. 
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Öfkeli adam, kendi kendini öldürür. Öfkesile onu vücuttan geçirir. 

Öfkeli adam her zaman dargın, kaşları dikili, huyu bozuk, yaslı, 

üzgün, sinirli, şuursuz, kötü bakışlı olup herkes ondan tiksinir. Ruhta 

sabırlı olan ise, hayatında bahtiyar ve bulandırması güç olan bir 
w w w 

pınardır. Ruh sabırlıgı, ruh genişliği, öfkeyi geçirir. Katılığı yumuşatır. 

Sulh ve esenliğin sütünudur. Ruhta sabırlı olursan, saadete nail 

olacaksın. Ruhta sabırlı, her zaman sevinir, mesrur olur, öfkeyi 

bilmez, kin beslemez, dünya olaylarına sabreder. Ruhta sabırlı olursan, 
w 

canın öfkeyle alevlemez. Hakaret gördüğünde hiddetlenmez. Her şeyde 

sakin, durgun kalır. Ruhta sabırlı, başkasını üzmez. Zulum ve haksızlık 

etmez. Yüzü gülümser, yüreği sakin, vücudu huzurlu, aklı yerinde ve 

içindeki her şey iyi, her şeyi sabırla tedavi eder. 

Ruh sabırlıgına alışmıyan, sabrı kaybeder. Daima öfkeye, çekişmeğe 

koşar. Bir tecrübeye rastlayınca hiddetlenip sıkılır, havadan sallanan 

bir yaprak gibi olur. Şu halde butun durumlarda sabırlı olmayı 

öğrenirsen, davranışın iyi, yüreğin rahat, hatırın huzurlu olacaktır. 

Öfkeye yaklaşmazsan, mutlusun. Her zaman esenlikte olup savaş ve 

ızdıraptan uzak kalacaksın. Yumuşaklık yolunda yürü. Hiddetle 

konuşma. O zaman kızgınlık sebepleri sana yaklaşmıyacak. Ve aziz 

ruha barınak olacaksın. Kendini öfkeden korursan, sevgi, sabır ve 

alçak gönüle sahip olacaksın. Öfkeli demir zincirlerle bağla. Onu, sana 

zarar veren zalim bir düşman say. Onu yumuşaklıkla tedavi et. Sabrı, 

sukunet kamçısıyla vur. Öz sevgi gemmi ile bağla. Öfkeyle tutuşunca, 

kendini sukutle tut. Bir kimse sana hiddetlenip itida ederse, savunmanı 

yumuşaklıkla yap. Kızgın iken, öfkeli birisiyle muamele etme. " 

Yumuşak cevap gazabı yatıştırır. Fakat sert soz öfkeyi kışkırtır. (Mesl. 

15: 1). Hükümdar uzun sabırla kandırılır. Yumuşak dil kemiği kırar. 

(Mesel. 25: 15). Geç öfkelenen adamın anlayışı çoktur. Fakat dar ruhlu 

adam sefahati ustun tutar. (Mesel. 14 :29). "Taş ağırdır. Kum da bir 

yüktür. Fakat sefihin öfkesi ikisinden de ağırdır. (Mesel. 27: 3). 

"insanın sag goruşu öfkesini geçiktirir. Suç bağışlamak onun 

güzelliğidir. (Mesel. 19: 11). 

Bir adamla konuşursan, yavaş yavaş konuş. Bir Hakkı savunursan, 
w 

savunman ofkesiz olsun. Ogut verirsen, lutuf ve sevginlikle olsun. 
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Kardeşinin gözünden çöpü çıkarmak istersen, kaba bir alet kullanma 

ki, gözünü telef etmiyesin. Yani acı sözler, acı azarlamalar kullaanma 

ki, kardeşini kaybetmiyesin. Yumuşak söz kullan. Lütufla azarla. 

Sevgiyle öğüt ver. Lütufla düzelt, sevgiyle va’zet. Ruh genişliği ile 

konuş. Katılığı kuliansan, kardeşinin saflığı bulandırmakla, dostluğunu 

kaybedeceksin. Kurşun gibi madenler, vurmakla yumuşar. Demir gibi 
w 

madenler, vurmakla katılaşıp sertleşir. Keskin azarlamalar ve öğütler, 

yumuşak yüreklere yarar verir. Fakat kaba ve katı yürekleri 

katılaştırır. Her birisine uygun ilacı ver. 
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YETMİŞALTINCI BÖLÜM 

Susmak ve Fazla Sözden Sakınmak 

w 

Fazla söz, gaybetin kapısı ve mezametin kılavuzudur. Aklı dağıtır, 

sükun ve esenliği yok eder. Durup düşünmeyi geçirir ve ruhun 
w w 

sıcaklığını söndürür. Susmak ise, akıl durgunluğunun korucusu, alçak 
W w w w w 

gönüllüğün bir öğütçüsü, namazın babası, ruh sıcaklığının sığınağı, 
w w 

kutsal yaşların arkadaşı, pişmanlığın kardeşi, erdemligin tohumu, 

ilerlemenin yoludur. Dilini tutabilen, güçlü bir kıraldır. Bunu 
w 

bilmiyen, gevezedir. Kendini nasıl yöneteceğini bilmez. 

Söz fazlalığından sakın. Yalnız makama uygun ve ihtiyaca göre konuş. 

Sözü çok olanı övme. Zira geveze, fazla sözlerden boş kalmaz. Sözün 
w w w 

çokluğu zihni şaşırtır, kutsal fikirleri dağıtır, ruh esenliğini giderir. 
w 

içinde boş sözler, yakışmıyan şeyler çoğalan bir mecliste otursan, 

görmiyen kör, işitmiyen sağır ve konuşmıyan dilsiz gibi ol. Tâki 

esenliğini kaybetmiyesin ve batıllıklara baglanmıyasın. Resul Yakup:" 

Her adam işitmekte çabuk, söylemekte ve öfkelenmekte ağır olsun. 
. .w w w 

(Yak. 1: 19). eğer bir kimse dindar olgunu sanırsa, fakat yüreğini 

aldatarak dilini tutmazsa, dindarlığı boştur".(l: 2) "Eğer bir kimse 

sözde sürçmezse, o adam olgun bütün bedenini de tutabilir. Bize itaat 
w 

etmeleri için atların ağızlarına gem vurmakla onların bütün bedenini 

çeviriyoruz, işte gemiler de o kadar büyük ve sert yellerle 

sürüklendikleri halde, dümencinin gönlü nereye isterse, çok küçük bir 

dümenle çevirir. Böylece dil küçük bir organdır ve büyük şeylerle 

övünür. Az ateş, ne kadar çok odun tutuşturur. Dil ateştir. Dilimiz de, 

butun bedeni lekeliyen ve cehennemden alevlenerek tabiatın kaderini 

alevlendiren bozukluk alemidir. Çünkü her türlü vahşi hayvanlar ve 

kuşlar, haşarat ve denizdekiler, insanlar tarafından tutulmuştur. Fakat 

insanlardan hiç kimse dilini tutmaya güçü yetmiyor. Durdurulmaz bir 

kötülüktür, öldürücü bir zehirle doludur. Dilimizle Rab Babayı takdis 

eder, Allah’ın benzeyişinde yaratılmış olan insanları da onunla 
w 

lanetleriz. Takdis ve lanet aynı ağızdan çıkıyor. Ey kardeşlerim, böyle 

olmamalıdır. Aynı pınardan tatlı ve acı su çıkması mümkün müdür? 

incir ağacı zeytin, yahut asma incir verebilir mi? Tuzlu su da tatlı 
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suya dönemez (Yak. 3: 2-12). 

Yollarıma bakayım da, dilimle suç etmiyelim. Kötü adam karşımda 

oldukça, ağzıma bag vurup tutayım. Dilimi tutup sustum, iyilik için 

bile sükut ettim ve derdim teprendi. (Mez. 39: 1-2). 

Susmak, seni yanlıştan korumakla iyi ve güzel konuşmaya yardım 

eder. Susmaya alışmazsan, bu meziyeti kazanamazsın. Susmakla fikrini 

korusan, onunla sözün zaman ve şeklinin düzenini bileceksin. "Ağzını 

tutan canını korur. Fakat ağzı gevşek olana helak vardır". (Mesel. 13: 

3). "Ağzını ve dilini tutan, canını sıkıntılardan konur." (Mesel.21 : 23). 

"Dudakların günahında şerir için tuzak vardır. Fakat salih adam 

sıkıntıdan çıkar. Mesel. 12: 13). "Ölüm ve hayat dilin elindedir." 

(Mesel. 18: 21). "Söz çokluğunda hata eksik olmaz. Fakat dudaklarını 

tutan akıllı davranır." (Mesel. 10: 19). "îş çokluğu ile rüya gelir, söz 

çokluğu ile de akılsızın sesi". (Va. 5: 3). "Nefsine hakim olmıyan adam, 

yıkılmış ve duvarsız şehir gibidir". (Mesel. 25: 28). 
w 

Ağzını tutmıyan, açık kap gibidir, içine toz ve toprak düçer, pislik ve 

kirliliklerle dolar. Çünkü onu koruyacak örtüsü yoktur. Susmaktan 

gaye, konuşmamak değildir. Zira mantık gücü, birbirimizle konuşmak 

ve birbirimizden yararlanmak için verildi. Gaye, sözün eksik veya 
w 

fazlalığından sakınmaktır. Fikirlerimize, ruhlarımıza fırsat verelim ki, 

Allah’la gizlice ruhani konuşma ile meşgul olsun. Bu, yüreğimizde ruhi 

taziye ve sevindirici teselli koyar. Yüreğimize iç sevinç ile gerçek 

esenliği getiren gök temmüllerini onunla kabul ederiz. Gerektiğinde 
w w w 

söz söylementen kaçımak doğru değildir, ihtiyaç olmadığında 

konuşmak, fazla ve hatadır. Konuşmaktan fazla işit. İşitmek için iki 

kulak ve sözün işitmenden az olsun diye bir dil verildi. Kulak açık 

yaratıldı. Dil ise iki kapı ile kapatıldı. Dudaklarla dişler ki, 

gerektiğinde açılsınlar. Konuşmaktan önce çok düşün. Dilin yüreğine 

bağlıdır. Fikirler, sözler yüreğinden çıkarlar, dil vasıtasıyla belli 

olurlar. Sözünü, hikmet terazisi ile tart. Sözünü söylemeden önce onu 
w 

akıl egesile yont ve hikmet mihakkile çile ver. Yerinde olmıyan bir 
w 

söz sınırsız çekişmeler mücedeleler kışkırtır, her söyliecegin söze 
w 

dikkat et. Söze başlamadan önce ne ve ne için ve onunla konuşacağın 

adamla ilgin ne, önünde ne konuşacağını bil. Yerinde ve zamanında 
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olmıyan bir söz çıkarma. "Yerinde söylenen söz, oyulmuş gümüşün 

içinde altın elmalar gibidir". (Mesel. 25: 11). 

Soruyu işitip iyice anlamadan cevap verme. Sakın da başkasının 
w 

sözünü kesmiyesin. Çünkü bu, edebinin eksikliğine işaret eder. Onunla 

konuştuğun sözünü hor görmüş gibi olursun. "Dinlemeden cevap 

vermek, insan için sefahat ve utançtır." (Mesel. 18: 13). Bir şey için 

sorulup da başka bir şey hakkında cevap verirsen, çabucak cevap 

verdiğin için, halk seni zeki saymaz. Tersine olarak böylelikle 

ahmaklık ve sefahat sıfatlarını takmış olursun. Başkasına sorulan 

soruya sen cevap verme. Yoksa cahil ve gururlu bilinirsin, konuşana 

karşı saygısızlık etmiş olursun. Bir mecliste olup da genel bir soru 

sorulursa, ilk cevap veren olma ki, hepsinin ilerisinde olduğun 

sayılmıyasın. Konuşurken, işitilebilecek ince bir sesle konuş. Zira 

derecesinden yüksek sesle konuşmak, hikmet ve edebe uymaz. 
w 

Konuştuğun zaman, kemiklerinin hareketini arttırma. Yani başı 

sallamak, parmakla işaret etmek, elini kaldırmak, kaşları çatmak, 
w 

azalarında, gözlerinde, burnunda, dudaklarında, diğerlerinde uygun 

olmıyan bir hareket gösterme. Ağır başlılık ve heybet seni giysin diye 

yüzün gülümsemeli, sözün sükunet ve uslulukla olsun. Sözünde lütuf 
w 

gösterişi yapma ve bir kimsenin sözünü taklit etme. Özellikle öğüt 

verirken, sözün sertlik ve kırıcılıktan uzak, gerçek lütuf ve tatlıktan 
w 

dolu olsun. Edebin sözünden fazla onunla konuştuğun adamda tesir 

etsin diye, konuşurken öfke gösterme, "ihtiyar adamı azarlama, fakat 

baba gibi, gençleri kardeşler gibi, yaşlı kadınları analar gibi, genç 

kadınları tam iffetle kızkardeşler gibi teşvik et" (l.Tim. 5: 1-2). Bunu 

da bil, söylemediğin söze pişman olmıyacaksın. Fakat yerinde olmıyan 

söylediğin söze teessüf edeceksin. Zira harcamadığın sözü, istediğin 

zaman söyliyebilirsin. Fakat söylediğin sözü geri döndüremezsin. 

YETMİŞYEDİNCİ BÖLÜM 

Sabır 

Sabır, yüreğin gucu, can onuru, mücahitlerin kalesi, sıkıntının 

güvenliği, ruhun pekiteni, tembelliğin ezicisi, şaşkınlığın savaşçısı, 
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yorgunluğu kökten koparan iki ağızlı kılıç, potada oz altın, çekiç 

altında katı maden ve ambar içinde temiz buğdaydır. Oh, ne kadar 

güzeldir. Onu giyen mutludur, zira içinde ümit vardır. Sabreden, 

sıkıntıları sevinçle taşır ve sitemleri korkmıyan yürekle karşılar, iyi 

söz dinler. Yüreği geniş, hangi durumda olursa, sıkılmaz. Herkesle 

sulha yürür. Sevgiyi eksiksiz kılar. Sövüldüğü zaman bereket okur. 

Gönülde rahat, hizmette çalışkan, iyi işlerde güçlü, tatlı sözlü, 

yumuşak huylu ve ümitli olur. Sabrın acılığına dayanmıyan, yoksuldur. 

Tatlılığını tadan, bahtiyardır. Sabrın bardağını atan, sefildir. Onu 

içmiyen, çekişmeğe susuzdur. Rabba söylenir. Konuşmakta usanık, 

namazda güçsüz, Erdemlik nimetlerinden bir şeye sahip olmıyan bir 

fakirdir. 

Bütün işlerinde sabrı, ruh genişliğini tut. Sana gelen sıkıntılara, 

hastalık sitemler, tasalar, kaygılar, bedeni ağrılar, hüzünler ve düşman 

tarafından olan savaşlara yiğitlikle dayan. Yesu’un ardından gidemeyip 

haçını taşımazsan, hayatın bütün devrelerinde çok sıkıntı ve acılara 

rastlıyacaksın. Fakat "Sabrınızla canlarınızı kazanacaksınız" (Lk. 8: 21) 

denilmiştir. 

İyice sabredip Allah’a güvenerek yardımını beklersen, çabucak sana 

teselli gelecektir. Sabrı kaybedersen, sıkılıp gücünü ve yiğitliğini de 

kaybedeceksin. Usanarak her ufak şey sana ağır gelecektir. Cihat ve 

zahmetten bıkıp ümitsiz olacaksın. Sakın sabrın gücünü kaybetme. 

Kurtuluşun ondadır. Sabrı ararsan, Azizlerin izlerini aramış olursun ve 

Rabbın yolunda yürürsün. Azizler, peygamberler, şehitler ve Allah’ın 

bütün adamları sıkıntılarla çevrilmişlerdir. Fakat onlara sabırla 

dayandılar. Allah’tan olan sevabı bekledikleri için, onu sevinçle 

karşıladılar. Rabbın şakirdi olmak istersen, kendi kendini sıkıntılara 

hazızla. Her şeye sabır ve gönül genişliği ile dayan. 

Her şeyde sabrı silâh gibi kuşan. Mürennimin "Rabbı bekle, güçlü ol 

ve yüreğin cesaretli olsun. Evet, Rabbı bekle" (Mez. 27:14) sözünü 

tekrarla. Bu söz sana, sıkıntı zamanında üzerine yaslanacağın bir 

baston olsun. O zaman öz sabırla tecrübelere dayanabileceksin. Namaz 

kılıp oruç tutar, uyanık durup cihat eder, teselliği kaybedip ruhuna 

neşet ve erdemi tamamlamak için güç veren şeylere kalkmak istersen, 
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takatına göre çalış. Gücüne göre sabret. Böylelikle gücünü ve 

yiğitliğini kaybetmiyeceksin. Biraz sonra cihadın bitecek ve ektiğini 

biçeceksin. Sabrının sonucunu elde edeceksin. 

Zayıf yüreklere, şaşkın canlara ve gevşek ellere vay. Zira tecrübe 

zamanında sıkılırlar ve cihat önünde duramazlar. Sabırsızlık ve 

imansızlık yüzünden koruma bulmıyacaklar. Ey sabrı bırakanlar! 

yenilip kırılacaksınız. Ey Rabba güvenmek nimetini kaybedenler! Neye 

yaslanacaksınız ve kime ümit bağlarsınız? 

Sabır, hüzün ve tecrübelerde tesellidir. "Ey Rabba ümit bağlıyanlar! 

Hepiniz güçlü olun ve yüreğiniz cesaretli olsun" (Mez. 31: 24). "Sona 

kadar dayanan, kurtulacak olan odur." (Mat. 19: 22). "Rabbın önünde 

süküt et ve onu sabırla bekle." (Mez. 37 :7). "Fakat ben Rabba 

bakacağım, kurtuluşumun Allah’ını bekliyeceğim. Allah’ım beni 

işitecek." (Mi. 7:7). "Yarab, ümidim şendedir." (Mez. 38 :15). "Eğer 

dayanırsak, onunla beraber saltanat süreceğiz." (2Tim. 2: 12). 'İyi işte 

sabırla izzet, saygı ve çürümezliği arıyanlara, sonsuz hayat." (Rom. 2: 

27). "Şu halde büyük armağanı olan cesaretinizi kendinizden atmayın. 

Çünkü Allah’ın isteğini yaptıktan sonra vade nail olmanız için sabra 

ihtiyacınız vardır. Çünkü artık pek az zaman, gelen gelecek ve 

gecikmiyecektir." (Ibr. 10: 35 - 37). 

Şu halde ey kardeşler! Rabbın gelişine kader sabredin. Çiftçi ilk ve 

son yağmuru alıncaya kadar, yerin değerli ürünü için bekler. Sizde 

sabredin. Yüreklerinizi pekiştirin. Çünkü Rabbin gelişi yakındır. Ey 

kardeşler! Hüküm olumıyasınız diye birbirinize karşı söylenmeyiniz, 

işte hâkim kapıların önünde duruyor. Ey kardeşler! Rabbın ismiyle 

söylemiş olan peygamberlerin sıkıntı ve sabır örneği olarak alın. İşte 

sabredenlere mutlu deriz. Eyüb’ün sabrını işittiniz ve Rabbin takdir 

ettiği sonucu gördünüz. Çünkü Rab çok acır ve merhamet eder." (Yak. 

5:7-11). 

"Mademki sabrımın sözünü tuttun, yer üzerinde oturanları denemek 

için butun dünya üzerine gelecek deneme saatından ben de seni 

tutacağım. Çabuk geleceğim. Kimse senin tacını almasın diye, sende 

olanı sıkı tut." (Vahiy 3: 10-11). 
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YETMİŞSEKİZİNCİ BÖLÜM 

Hak ve doğrulukla süslenmek. Yalan söylememek 

Adaleti belirtmekten değil, yalandan ve batıl olandan utan. Ölüme 

kadar adalet için çalış. Vücutte gücü yüksek bir Allah vardır. O seni 

koruyacak ve yenilmeye bırakmıyacak. Büyüklere yaltanma. Güçleri 

yüksek olanlar önünde hakkı örtme. Sözün bir olsun. Her havaya 

uyma. Onlarla konuştuğun adamların güvenliğini kazanmak için her 

zaman sözlerin doğru olsun. Bütün durumlardan yalandan kaç. Herkes 

yalancı bile olsa, ondan temize çıkmak ister. İşte yalanın alçaklığı 

bundan bellidir. Rabbın ve insanların öfkesini kışkırtır. Hiçbir kimse 

yalancıya güvenmez. 

"Yalancı dudaklar Rabba iğrençtir. Fakat doğrulukla işliyenler, onun 

beğendikleridir." (Mes. 12: 22). "Yalan şeyden uzak ol. Suçsuzu ve 

salıhı öldürme." (Çık. 23:7). "Çünkü yalan söyliyenlerin ağzı 

kapanacaktır." (Mez. 63: 11). "Doğru şahit yalan söylemez. Fakat 

yalancı şahit yalanlar solur." (Mes. 14:5). "Eski damı, işleriyle beraber, 

üzerinizden atmış ve kendini yaratanın suretine göre bilgi için 

tazelenen yeni adamı giyinmiş olduğunuzdan, birbirinize yalan 

söylemeyin." (Kol. 3: 9-10). "Bunun için yalanı bırakarak her biriniz 

kendi komşusu ile gerçeği söyleyin. Çünkü birbirimizin üyesiyiz." 

(Efes. 4: 25). 

Bir şeyden bahsetsen, obartmaktan sakın. Sözünde ölçü sınırından 

çıkma. İşitenlere doğruyu söyle ve kendinden bir şey katma. Durumu 

belirtmen sana yeter. Akıl da, hak da sözünün doğru olduğunu 

gösterecektir. Kendi fikrini tutmakla bir şey hakkında konuşma. Belki 

yanlışsın ve hak seninle değildir. Birçok anlamlara gelen bir sözü 

söyleme. Istiyerek hazırların birisine bir sözü yöneltme. Sözünde iki 

yüzlü olma. Yani istemediğini söyleyip içindekinin aksini gösterirsin. 

Ancak hakkı ve doğruyu açıkça söylemeli. Telvihle işaretleri bırak. 

Zira bu gibi şeyler hile ile fena fikre işaret eder ve yalandan beterdir. 

Gerçeği söylemek ise yürek temizliğine işaret eder. Her şeyde ve her 



-140- 

buyrukta hikmetli ve sağgörülü ol. Çünkü akıllı iken, her söylenen 

şeye inanmak sana yakışmaz, iman ve tabassur lazım. Adalet 

terazisiyle tartmalısın ki, hakkı batıldan ayırasın. Başkalarına takılan 

kötülüğe çabucak inanma. Her işittiğine eğilme. Daima her şeyi bizzat 

soruşturmaya çalış. Ara, tetkik et, sonra güvenliğe yer bulursan, 

güvenliğini göster. 

Soruşturmadan önce bir şey hakkında acele olarak hüküm verme. 

Hükmü çabuk vermemek, büyük bir hikmettir. Keder verici sandığın 

bir şeyi işittiğinde çabuk öfkelerne. Belki sana yahut komşuna hayırlı 

olur. Fikrinde inatçı ve sabit olma. Doğru sandığın şeyin hiç bir doğru 

temele dayanmaması muhtemeldir. Hikmetin gereğinden her şeyde 

sabırlı ve geniş ruhlu olmalısın. İşittiğin ve gördüğün şeyin tamimine 

başlama. Doğruluğuna emin olmadığın bir haberi başkasına söyleme. 

YETMIŞDOKUZUNCU BOLUM 

Şakadan Uzaklaş 

Bütün durumlarında sakin, görkemli ol, geveze ve çok güler olma. 

Yakışmıyan şakadan sakın. Çünkü senin yürek esenliğini getirir. 

Şendeki takva ve alçakgönüllülük nimetini yok eder. Seni canda 

gevşek, tembel yapar. Senden İlâhi tesellinin ruhunu ve iç teselliği 

uzaklaştırır. Başkalarının gözünde değerini alçatır. Şu halde yasal olan 

ve yakışan şeylerle sevin. Her şeye çok güler olma. Zira çok gülmek, 

aklı azlığına ve hafifliğine işatrettir, yüreği öldürür. Birçokları şakayı 

fazla severler ve zamanlarının çoğunu onunla geçirirler. Sanki şaka 

onların dünya ağırlıklarını ve hayat kaygılarını hafifletip unutturur. 

Fakat boşuna ümitlerini bağlarlar ve kuruntudadırlar. Gerçek rahat ve 

daima sevinç, içyüzlerinde temiz ve yüreklerinde dürüst olanlardır. 

Çünkü fazla şakacı olanın ne onuru, ne saygınlığı, ne de usluluğu 

vardır, iyi mi, iyi değil mi, can sızıltısından belli olur. Böyle de 

insanın içi, sözünden belli olur. Şaka ve alaylı sözü işitirsen, onu 

görkemlik ve usluluk dolu konuşmaya çevir. "Çunku kazan altında 

çalıların çatırtısı nasılsa, akılsızın gülmesi de öyledir." (Vaiz 7, 6). 
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Şakacıları, hoş insanlar sayanlar çoktur. Dostlarıyla iyi sohbet ederek 

onları güldürüp sevindirdiklerini söylüyorlar. Canların kurtuluşuna 

kendilerini verenlere alay ediyorlar. Fakat dirayetli olsalar, şakacıların 

nimetten boş ve alaycı bir kavm olduklarını bilecekler. Yaptıkları 

lutuf ve insten değil, cehalet ve fıtnatsizlıktandır. Bunlara "Ey şimdi 

gülenler, vay size! Çünkü yas tutacak ve ağlıyacaksınız." (Luk. 6, 25). 

Sen ise bu gibi şeylerden uzaklaş. Gerçek Hristiyanın hikmetiyle yürü. 

Ağzını yalnız yararlı ve başkalarının başarısına yarıyan söze alıştır. 

Her adama nasıl cevap vermek lâzımdır bilesiniz diye, sözünüz tuzla 

terbiye edilmiş olarak daima lûtufla olsun." (Kol. 4, 6). 

Ağzınızdan hiç fena söz çıkmazsın. Fakat işitenlere inayet vermek üzre 

lâzım olan bünyanın için iyi olan ne ise, onu söyleyin." (Efes. 4, 29) 

"Siz de gazabı, hiddeti, fenalığı, iftirayı, ağzınızdan edepsizce sözleri, 

hepsini bertaraf edin." (Kol. 3,8). "Mukaddeslere yakışır sürette, 

aranızda zina ve her türlü pislik yahut tamah anılmazsın bile. Lâyık 

olmıyan edepsizlik ve ahmakça söylenmek, yahut kaba şakalar 

olmasın. Fakat daha ziyade şükredilsin." (Efes. 5, 3-4). 

SEKSENİNCİ BÖLÜM 

Rabtaki Gülümseme ve Sevinç 

Yüzün daima gülümser olsun. Gülümsemek ve söz tatlılığı, halkın 

yüreklerini sana çeker. İnsanları gülümser yüzle karşıla. Daima 

kendilerine saygı ile bağlı alçakgönül ve görkemi göster. Üzüntü ile 

keder hiç sana saldırmasın, yüzünde görülmesin. Seninle olanları 

sıkıntınla rahatsız etme. Düşmanların bile olsalar, hepsini lutufla 

karşıla. Yusuf’un kardeşlerine yaptığı gibi, Yahuda’nin öpmesine 

müsaade eden ve onu kardeş çağıran Kurtarıcıya bakmaz mısın? 

Ahlaklarının düzgünlüğü ve lütufkârlığının iyiliği sana sevinç 

getirmekle, halkın sevgisini çekecek ve şendeki buğzu, kini, öfkeyi 

çıkaracaktır. 

Rabta her zaman sevinçli ol. Zira üzüntü canı sıkar ve eziyet verir. 
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Ümidini ve güvenini, bütün dünyayı yöneten Allah’a bırakmakla, 

canın her keder ve üzüntüden salıver. Dalgaları durmıyan, çalkalanan 

deniz gibi olma. Dikenler arasındaki güzel bir gül gibi ol. Tecrübe ve 

sıkıntı zamanında Rabbın getirdiği şeye gönlün yatsın. Niyetini 

temizle, vicdanını düzenle ve Allah’ın isteğine uyarsan, her zaman 

sevinçli olacaksın. 

"İyiliği sevip kötülükten nefret etsen, Rab Allah’ın seni sevinç yağı ile 

meshedecek (Mez. 45, 7). Zira gerçek sevinç, kötülerin çadırlarında 

değil, iyilerin evlerinde bulunur. Mukaddesler esenliğin çokluğuyla 

lezzetlendiler ve her zaman, hatta ağlamaları zamanında sevinçli idiler. 

Resul Paulus zincirlerle bağlı iken, sevinçli idi. Zira insan, Rabbın 

esenliğinden bir damla içerse ve teselli ile dolar. Rabbı daima önüme 

koydum. O benim sağımda olduğu için sarsılmam. Bunun için yüreğim 

sevinir, ruhum da mesrur olur, bedenim de emniyette oturur." (Mez. 

16, 8-9). "Canım Rab ile mesrur olacaktır, onun kurtarışı ile 

ferahlanacaktır. Bütün kemiklerim diyecek: Ya Rab senin gibi kim 

vardır? " (Mez. 35, 9-10). "Canım Rabbı yükseltir ve kurtarıcım Allah 

ile ruhum sevinir."Luk. 1, 46-47). "Rab’ta daima sevinin" (Fi. 4 ,4.). 

Rabden de lezzet al. O da sana yüreğinin dileklerini verecektir." (Mez. 

37, 4). "Rab ile sevinin ve mesrur olun." (Mez. 32, 11). Yeruşalim’le 

beraber sevinin. Onu sevenler hepiniz, ona meserretle coşsun. Onun 

için yas tutanlar hepiniz, onda ziyadesiyle mesrur olun ki, onun 

tesellilerinim memesinden emip doyasınız. Tâki emesiniz ve onun 

bolluğundan zevk bulasınız. Çünkü Rab böyle diyor: işte ben selameti 

ırmak gibi, milletlerin izzetini taşkın sel gibi salacağım ve ondan 

emeceksiniz. Kucakta taşınacaksınız. Anasının teselli ettiği bir adam 

gibi sizi teselli edeceğim. Yeruşalim’de teselli olunacaksınız ve 

göreceksiniz. Yüreğiniz mesrur olacak ve kemikleriniz körpe ot gibi 

tazelenecek. Rabbın eli kullarının üzerinde belli olacak. (Es.6: 10-14). 

"incir ağacı çiçeklenmese, ve asmalarda meyva olmasa da, zeytin 

emeği boşa çıksa ve tarlalar yiyecek vermese de, ağıldan sûru kesilse 

ve ahırlarda sığır kalmasa da, ben yine Rab ile mesrur olacağm. 

Kurtarışımın Allah’ı ile sevinçten coşacağım." (Hab. 3, 17-18). 

Canını uzuntuyu alıştırma. Hüznün canın istila etmeğe bırakma, 
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yüreğinde durmasına da müseade etme. Hüzün, yürek esenliğini yiyen 

bir kurd, ümidi bozan bir güvedir. Akla gölge edip marifeti yok eder. 

İnsanları erdem yolundan geri bırakır, yüreği yas kaplar. Güçleri zayıf, 

azmi gevşek eder. Çevikliği, hikmeti ve esenliği yok eden bir 

karanlıktır. O zaman usanma, insanı istila eder. Namaz ağır bir yük 

olur. Ruhiyatta teamül etmek güç bir şey, mukaddes kitabın okunması 

acı olur. Kisacası, üzgün canın önünde bir şey ağır olup onu taşıyamaz. 

"Soğuk günde kaftan çıkaran adam ve soda üzerinde sirke nasılsa, 

dertli yüreğe nağmeler terennüm eden de öyledir." (Mez. 25, 20). 

Hüzün İblis’e kapı açar. Sahibini yasta tutmak, gazaba sevketmek, 

dayanma ve yumuşaklıktan uzaklaşmak için hüzün birçok kötülüklerin 

köküdür. Yüreğin gücünü zayıflatır. Sabırdan uzaklaştırır. Korkak 

eder. Dünya sevgisine, keyf ve safasına gönül bağlar. Sanki bu şeyler 

hüznü geçirecekler. 

Rab’da sevinçli ol. Meserretini Yesu’da koy. O hüznünü geçirecek. 

Dünyanın işlerinden sahip olmadığın şeyleri iştahlanma. Şendekiler 

kaybolurlarsa, korkma. Hüznün en yarayışlı ilacı, namazdır. İçinizden 

biri sıkıntı çekiyor mu? duâ etsin. Biri neşeli midir? terennüm etsin. 

(Yak. 5, 13. "Salih için nur, yüreği doğru olan için sevinç ekilmiştir. 

Ey salihler, Rab ile sevinin ve kutsal isminin anılmasına şükredin." 

(Mez. 97, 11-12). "Sevinçli yürek yüzü iyileştirir. Fakat yüreğin ağrısı 

ile ruh kırılır." (Mes. 15, 13). 

Hoş karşılanan bir hüzün vardır ki, tövbe için günâha pişmanlığın 

sonucudur. "Allaha göre olan hüzün kurtuluş için pişmanlık vermiyen 

töbeyi hasıl eder. Fakat dünyanın hüznü ölüm hasıl eder." (2.Kor. 7, 

10). "Gayretin beni yok etti. Çünkü düşmanlarım senin sözlerini 

unuttular." (Mez.119, 139). "Şeriatını bırakan kötüler yüzünden beni 

kızgınlık aldı." (Mez. 119, 53). Bir de kötülerin komşuluğundaki keder 

ve üzüntü: "Ne yazık bana, Meşekte garip oldum. Keder çadırları 

arasında oturdum! Canım uzun zamandır, esenlikten nefret edenle 

oturuyor." (Mez. 120, 5-6). Bir de saadete olan arzulama iniltisi: 

"Gökte olan meskenimizi giyinmeği özliyerek gerçekten bunda ah 

çekiyoruz." (2.Kor. 5,2). 
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SEKSENBIRINCI BOLUM 

Yüreğin Yumuşaklığı ve Katılığı 

Yumuşak yürekli, nazik, atıfalı, ince duygulu ol. Yüreğinden bütün 

katlığı çıkart. Çünkü yürek katılığının kökeni günahtır. Günah, 

atıfalan oldurur, ince sözü yok eder. Güzel arzuları görmekten canını 

önler. Erdemlik lezettini kaybettirmekle, iç yüzü de kirletir. 

Yürek katılığı, ruh sıcaklığını söndürür. Günaha olan pişmanlığı 

eksiltir, intikamı kışkırtır, insanı sevginin iğrençliğine sevk eder. 

Erdemi ağır görür, takva ile görünmek ister. Yüreğinde ince şuur 

büyüt ve daima başkalarının sıkıntılarına ortak ol. Onlara yardım et. 

Sanki ortaklarisın gibi, hüzünlü, tecrübede onlarla üzül. 'Tutuklulan, 

beraber bağlanmış gibi, hakaret görenleri, kendinizde bedende olanlar 

gibi hatırlayın. (Ibr. 13, 3). 

Yüreğini, başkalarının kederlerini ortaklaşmaya alıştır. Zayıf bir nefsi 

üzme, yoksul bir adamın öfkelenmesine sebep olma. Perişan ve yoksul 

herkese yardımcı ol. Vereceğini geciktirme, sözünü günden güne 

sallama, kimseye şaşkınlık verme. Bir yoksulu boş gönderme. Ona bir 

şey veremezsen, yumuşak sözle salıver. Sakın yoksula kaba sözler 

söyleme. Sıkıntısı, ihtiyacı kendisine yeter. Katı cevabınla sıkıntısını 

arttırma. 

Yoksula arkadaş ve yardımcı ol. Öksüze merhamet et. Ona şafkatlı 

davranıp gücüne göre yardım et. Zalimin elinden bir mazlumu 

kurtarsan, yahut sana sığınan bir yorguna yardım etsen, ne mutlu sana. 

Herkese şefkat ve refah atifeleri göster. Yoksul, üzgün, hasta, facialı 

olanlara yardım et. Her birisine gerekli tesellide bulun. Onları yas 

çukurundan çıkarmak için ellerini uzat, gecikme. "Daima Allah’tan 

korkan adama ne mutlu! Yüreğini katılaştıran ise, belâya düşer."Mes. 

28, 14). 

"Çok kere tedip olunup da dik başlılık eden, birdenbire kırılacaktır, 

çare yok." (Mes. 29, 1): "Size yeni yürek vereceğim ve içinize yeni 

ruh koyacağım. Taş yüreği bedeninizden çıkaracağım ve size et yürek 

verceğim." (Hez. 36, 26). 
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SEKSENİKİNCİ BÖIÜM 

Komşunun kurtulmasına GayretEtmek 

İşlemlerin en mükemeli, diğerlerinin iyilik ve yararına olanıdır. 

İnsanların üstünü, başkalarının yararına hizmet edendir. Resul " 

Birbirinize karşı ayni fikirde olun "(Rom. 12: 16). Herkes kendisinin 

iyiliğini değil, fakat başkasınınkini arasın (l.Kor. 10: 24). Her birimiz 

bünyan uğruna iyilik için komşusunu hoşnut etsin. Çünkü Mesih de 

kendini hoşnut etmedi. Fakat nitekim yazılmıştır. Seni rusvay 

edenlerin rusvayliğı üzerime düştü" (Rom. 15: 2-3). Nasil ki bende 

kendi yararımı değil, kurtulsunlar diye bir çoklarının yararını 

arıyarak, her şeyde hepsini hoşnut ediyorum." (l.Kor. 10: 33) "Sevgi 

kendi yararını aramaz" (l.Kor. 13: 5) 

Komşunun kurtuluşu için olan işlem, sevgiden doğan büyük bir 

erdemdir. Yalınız kalmıyarak, insanın iyiliğine çok iyilikler doğar. " 

Ey kardeşlerim, içinizden biri gerçekten saparsa ve biri onu 

döndürürse, bilsin ki günahkârı yolunun sapıklığından döndüren, 

ölümden bir can kurtaracak er bir çok günahlar örtecektir. (Yak. 5: 19 

- 20) 

Boş durma. Daima başkalarının iyilik ve yararını temin eden şeyleri 

işle. Rabba gayret edip her zaman başkalarına öğüt ver. Bunun yalınız 

ruhani çoban ve vaizlerin görevi olduğunu sanma. Sen de seni 

karanlıktan kendisinin şaşılacak nuruna çağıranın erdemlerini ilan 

etmelisin. (1. Pet. 2: 9) Her biri nasıl Tanrı vergisi aldı ise. birbirinize 

Allah’ın çeşit inayetinin iyi Kâhyaları gibi o Tanrı vergisi ile hizmet 

edin. Söyliyen, Allah’ın vahiylerine göre söylesin. Hizmet eden, 

Allah’ın verdiği güçten olarak hizmet etsin. Tâki Isa Mesih vasitesiyle 

Allah her şeyde sevgi ile anılsın. (l.Pet. 4: 10-11). "Birbirinize sevgi ile 

hizmet edin. (Gal. 5-13) 

Etrafındakilerin canlarını avlayıp onları zorla alan Şaytanın elinden 

kurtararak sahibi olan Allah’a döndersen, Rabbın bağında işlemiş 

olusun. Yüreğinde, komşunun kurtuluşu için gayreti dirilt. Allah’ın 

ağırlama ve isteğine karşı olan her şeyi uzaklaştırmak için şiddetli 

isteği kendinde besle. Gayretli olan, Allah’ın cennetinin yayılmasına, 

düşmanlarının yenilmesini, nurunun doğmasına ve karanlığın 
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kaçmasına çok sevinir. Fakat erdemi değersiz, saygısız görürse yas 

tutar. Canların yok olmasına ah çeker ve kurtulmaları için gücüne 

göre onlara yardım eder. 

Musa’ya benze. Halkına karşı beslediği gayret nedeniyle Rabba: "Şimdi 

eğer suçlarını bağışlarsan, bağışla, yalvarırım yazdığın kitabından beni 

sil." (Çık. 32. 32). Istir’in gayretine bak. Kirala: "Eğer senin önünde 

lutuf buldumsa ve eğer kirala iyi görünürse, isteği üzerine canım ve 

dileğim üzerine kavmım bana bağışlasın." (7: 3). 

Nehemye’in de halka karşı olan gayretine bak. Kirala: "Atalarımın 

kabirlerinin yeri olan şehir ve ateş onun kapılarını yiyip bitirmişken, 

yüzüm nasıl kederli olmasın?" (2: 3). Halkına: "İçinde olduğumuz 

felâketi görüyorsunuz. Yeruşalem haraptır, kapıları ateşle yıkılmıştır. 

Gelin de Yeruşalemin surlarını yapalım ve artık utanç içinde 

kalmıyalım" (2: 17). dedi. Pavlus’un gayretinin sözlerini işit: "Mesih’te 

yalan değil, doğru söylüyorum. Vicdanım Ruhulkudus’ta bana şahittir. 

Büyük kederim yüreğimde devamlı derdim vardır. Çünkü kardeşlerim 

ve bedene göre akrabam uğruna ben kendim Mesih’ten kovulmayı 

dilerdim. (Rom. 9: 1-3). Bir de: "Kim zayıf olur da ben zayıf olmam? 

Kim sürçtürülür de ben yanmam?" (2. Kor. 11: 29). "Ben canlarınız 

uğruna çok hoşlanarak sarfedeceğim ve sarfolunacağım. Eğer sizi 

fazlasiyla seversem, daha eksik mi sevilirim ?" (2. Kor. 12: 15). Fakat 

aranızda dadi kendi çocuklarını kayırdiğı gibi, yumuşak olduk. 

Böylece sizi özliyen bizler size yalnız Allah’ın İncilini değil, fakat 

kendi canlarınızı da vermeğe razı idik. Çunku sevgilimiz olmuştunuz." 

(Selâ. 2: 7 - 8) 

Gayretli adam, göğe yalnız girmek istemez. Başkalarının da o izzete 

katılmalarını arzu eder. Samiriyeli kadın Mesih’i tanıdığında, gidip bir 

çoklarını yanına davet etmiştir. (Yuh. 4: 29) Rabba gayret edip ilahi 

hakkını savun. Dostun hakkında bir soz söylemesine tahammül 

etmezsen, Allah’ın büyük izzetini ve adının şerefini savunmaktan dilin 

nasıl susuyor. 

Daima iyilik için oğutçu ve yardım istiyene yardımcı ol. Buna kötülük 

yolunu bırakması için oğut ver. Onunla ruhi kelâm’la konuş, tevbe ve 

kurtuluşun doğru yolunu göster. Böylelikle Rabba ve komşuya karşı 
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olan gayretini göstermiş olursun. Durumlarını düzeltmeğe gücün 

yetmezse, işlerini Rabba teslim ederek onlar için hareretle ellerini 

göğe kaldırıp namaz kıl. 
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SEKSENUÇUNCU BOLUM 

Tamah, Cimrilik, mal Sevgisi, Cömertlik, vermeğe alışmak 

Tamah, Cimrilik ve mal sevgisi, putperestliğin bir çeşididir. İnsanı 

küfüre götürür. Çünkü imanı zayıflatır, Tanrı kulunu Allah’a 

güvenmekten uzaklaştırır. Kötülük ve ayrılık dolu günahtır, bunları 

kendinden çıkarırsan, fikir şaşkınlığı senden gider. Mal sevgisine 

kulluk eder, sefil ve bahtı karadır. Sevecenlik ve acımanın ne 

olduklarını bilmez. Babaları, Dostları, sevimlerini mal uğruna kurban 

eder. Yalnız malını sevdiğinden, kendine bile kaygı göstermez. Şu 

halde zengin olmayı istersen, kendini türlü türlü ağrılara düşürmüş 

olursun. Rahatlık ve mutluluğun zenginlikten olduklarını sayma. Nice 

fikirler bahtiyar ve huzurlu, nice zenginler yoksul ve huzursuzdurlar. 

Hatta fikirleri, rahat ve huzurları nedeniyle kıskanıyorlar. Daima iyi 

işlerle zengin olmayı arzu et ve erdem zahiresini kendine sakla, 

iyilikte büyü. Bu, zenginlikten iyidir. "Hiç kimse iki efendiye kulluk 

edemez. Çünkü ya birinden nefret eder ve ötekini sever, Yahut da 

birini tutar, ötekini değersiz görür. Siz Allah’a ve zenginliğe kulluk 

edemezsiniz." (Mat. 6: 24). Zira tamahkârlık putperestliktir. (Efes. 5: 5 

Kol. 3: 5) 

"Fakat kanaat ile günahtan sakınma, büyük kazançtır. Çünkü dünyaya 

bir şey getirmedik, ne de ondan bir şey götürebiliriz. Fakat 

yiyeceğimiz ve örtüneceğimiz oldukça, onlarla kanâat edeceğiz. Fakat 

zengin olmak istiyenler, sınava ve tuzağa ve insanları helâke ve 

harabiyata batıran çok anlamsız ve zararlı arzulara düşerler. Çünkü her 

türlü fenalığın bir kökü, para sevgisidir. Bazıları bunu arzu ederek 

imandan saptılar ve cok eziyetlere kendilerine işkence ettiler. (l.Tim. 

6: 6-10) 

Sen yalınız kendin için yaşama, iyiliklerine yoksul kardeşini de ortak 

et. Para sevgisine asılma. Zira canları ve erdemi öldürür, ihsan 

şuûrunu yok eder ve her günaha davet eder. Ona kaygı gösterme, 

putuna tapma. Mal insanın ihtiyacını temin etmek için bir vesiledir. 

Onu gayen ve zenginin konusu yapma, ihtiyacından fazla olan 
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malından yoksullara, muhtaç olanlara yardım et. Yer sudan doyarsa, 

gerisini bırakır. Dal da asmadan yeterli nemini alırsa, kalanı diğer 

dallara bırakır. Sen de ihtiyacından fazlasını fakirlere bırak, açlıklarını 

gidersinler. 

İsrail oğulları, ihtiyaçlari olan Manna’dan topluyorlardı. ikinci güne de 

toplasalardı, kokardı. Geminin yükü azatılmazsa batar. Uçağın da 

ağırlıği artarsa, uçamaz. Kuyudan su çektikçe temiz ve tatlı olur. 

Büsbütün çekilmezse, bozulup kokar. Böylece mal cimrinin yanında 

tutulursa, içyüzünü kirletir, yüreğini bozar. Fakir ve muhtaç olanlara 

dağıtılırsa, bereketi ve gelişmesi artar. Bunu da bilmelisin: Şendeki 

mal, senin değil, Allah’ındr. Biz üzerine vekiliz. Vekil, emin ve 

dirayetli olmalı. Bize verdiği nimetlerden Allah’a bir şey vermeli. 

Yoksullar vasıtasıyla hakkını bizden istiyor. 

"Allah’ın Rabbın sana vermekte olduğu kendi memleketinde, 

kardeşlerinden biri, fakir bir adam, senin yanında, kapılarının birinde 

olursa, yüreğini katılaştırmıyacaksın ve fakir kardeşine elini 

kapamıyacaksın. Fakat ona mutlaka elini açacaksın ve muhtaç olduğu 

şeyde mutlak ihtiyacına yetecek kadar ona ödünç vereceksin. Sakın, 

yüreğinde bayağı düşünce olmazsın. Fakir kardeşine karşı gözün kötü 

olmazsın. Ona bir şey vememezlik etmiyesin. Sana karşı Rabba 

çağırırsa, sana suç olmasın. Ona mutlaka vereceksin. Ona verdiğin 

zaman yüreğin kederlenmiyecek. Çünkü bütün işlerinde ve el attığın 

her şeyde, Allah Rab seni bunun için mübarek kılacaktır. Çünkü 

memleketin içinden fakir eksik olmıyacaktır. Bunun için ben, mutlaka 

kendi memleketinde kardeşine, hakirine ve fakirine elini açacaksın 

diye sana emrediyorum." (Tes. 15: 7-11) 

"Ne mutludur o adam ki, düşkünlere bakar. Kötülük gününe Rab onu 

kurtarır. Rab onu tutar ve onu yaşatır. Yeryüzünde mutlu olur. Onu 

düşmanlarının gayelerine vermiyecek, zayıflık döşeğinde Rab ona 

destek olur. (Mez. 41: 1-3). "Kendi ekmeğini aç olanla paylaşmak, 

yurtsuz olanlari kendi evine getirmek, çıplağı görünce üstünü örtmek, 

kendi etinden olandan kaçınmamak değil mi" (Eş. 58: 7. "İyi gözlü 

adam mübarek kılınır. Çünkü kendi ekmeğinden fakire verir." (Mes. 

22: 9). "Cömert olan can semiz olur ve sulayan, kendisi de sulanır." 
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(Mes.ll: 25). "Kim fakire verirse, onun eksiyi olmaz. Fakat kim ondan 

göz çevirirse, o çok lanet alır." (Mes. 28: 27). "Fakire acıyan Rabba 

ödünç verir ve karşılığını Rab ona öder. (Mes. 19: 17). "Ekmeğini 

suların yüzüne at. Çünkü bir çok günlerden sonra onu bulacaksın" (Va. 

11: 1) "Ziyafet ettiğin zaman, fakirleri, sakatları, topalları, körleri 

çağır ve mutlu olusun" (Lu 14: 13) "Fakat siz içindekilerden sadaka 

verin ve işte, her şey size temiz olur" (Lu 11: 41). "İki gömleği olan, 

hiç olmiyana versin. Yiyeceği olan kimse de böyle yapsın" (Lu 3: 11). 

"Fakat iyilik ve yardım etmeği unutmayın. Çünkü Allah bu gibi 

kurbanlardan hoşlanır. (Ibr. 13: 16). "Az eken az biçer ve bol eken bol 

biçer. Hüzünle yahut zorunlukla değil, herkes yüreğinde niyet ettiği 

gibi versin. Çünkü Allah sevinçle vereni sever." (2. Kor. 9: 6-7). 

"Böylece emek çekerek zayıflara yardım etmek ve bizzat Rab İsa’nın: 

Vermek almaktan daha mutludur, dediği sözleri anmanız gerekir" 

(R.Iş. 20: 35). 

"Şimdi dünyada zengin olanlara yüksek fikirli olmamağı, zenginlik 

kararsızlığına değil, fakat zevk için bize her şeyi zengince veren 

Allah’a ümit bağlamağı, gerçekten olan hayatı tutsunlar diye, gelecek 

zaman için kendilerine iyi temel hazırlayarak iyilik işlemeği, iyi 

işlerde zengin olmağı, dağıtmağa hazır ve cömert olmağı tenbih et. 

(l.Tim 6: 17-19). "Malınla ve bütün kazancının turfandası ile Rabbı 

taziz et. Böylece anbarların bol bol dolar ve teknelerin yeni şarapla 

taşar" (Mes. 3: 9-10). "Ondalığın hepsini ambar evine getirin de, 

evimde yemek olsun. Ve beni şimdi bununla deneyin. 

Orduların Rabbı diyor: Göklerin pencerelerini size açmıyacakmıyım ve 

size yetecek kadardan fazla üzerinize bereket dökmiyecekmiyim? 

Yiyip bitireni sizin uğrunuzda azarlıyacağım ve toprağınızın 

mahsulünü bozmıyacaktır. Kırda asmanız ürünsüz olmıyacaktır, 

orduların Rabb’ı diyor:" (Mal. 3: 10-11 
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SEKSENDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kıskançlığın Kötülüğü 

Kıskançlık, gururun yavrusudur. Kıskançlık sebebinden öldürmek, öç 

almak, çekememek, söylemek, gaybet ve mezemmet oluyor. Onunla 

erdemlik köşkü yıkılıyor. Çünkü insanın öz varlığı için zehirdir ve her 

iyiliği yok eder. Kıskançlığı kuşatan, şeytanın ortağı oluyor. Onun 

sebebinden ölüm dünyaya girmiştir. Kıskanç, kibirlidir de. Çünkü ne 

olursa olsun, kendinden üstün bir kimse görmek istemez. Herkesi 

küçük görüyor. İyi yürüyüşlü olanlara tuzaklar koyuyor. Erdemlileri 

beğenmiyor. Bir kimsenin övülmesini istemez. Başkalarının 

ilerlemesine sevinmez, onların düşmesini ister. Bir düşküne rastlarsa, 

sürçmesinden kaldırmaz. Uyumuş birisini görürse, uykusundan 

uyandırmaz. Herkesin ve kendi düşmanıdır. Her zaman güçsüz, tasalı, 

yaslı, arabozucu, ikiyüzlü, sözü birbirine uymaz ve sözünü tutmaz. 

Kıskanç olmıyan adam, herkesin ilerlemesini ister. Kardeşini sayılı 

görürse, sevinir. Zira hepsinin kendinden daha iyi ve daha haklı 

olmalarını diler. Düşkünlerin inilmesini düzeltmeği, zayıf olanları 

güçlendirmeği, iyilik yolunda yürüyenlere yardım etmeği istemekle, 

iyi yürüyüşlü olanlara şahlanır. 

"Öfke sefihi öldürür, saf adamı da kıskançlık öldürür" (Ey. 5: 2). 

"Kızgınlık gaddardır, öfkede sel gibidir. Fakat kıskançlığın önünde 

kim durabilir?" (Mes. 27: 4). Nerede kıskançlık ve ayrılık varsa, orada 

karışıklık ve her kötü iş vardır" (Yak. 3: 16). "Şu halde her kötülüğü, 

her hileyi, ikiyüzlülükleri, kıskançlıkları ve bütün çekiştirmeleri 

atarak, eğer Rabbın hoş olduğunu tattınızsa, yeni doğmuş çocuklar 

gibi, ruhani, hilesiz sütü özleyin, ta ki kurtuluş için onunla 

büyüyesiniz" l.Pet. 2: 1-3). "Ordugahta Musa’yı ve Rabbın mukaddesi 

Harun’u kıskandilar. Yer açıldı ve Datan’ı yuttu ve Abiram,ın 

cemaatını örttü. Cemaatlarında ateş tutuştu. Alev kötüleri yaktı" (Mez. 

106: 16-18). "Kain, kardeşi Habil,e karşı kalktı ve onu öldürdü" (Tek. 

4:6). Filistiler, İshak’ın ekininden yüz kat aldığıni görünce, onu 

kıskandılar ve yerlerinden kovmak istediler" (Tek. 26: 12-17). 
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Yakub’un servetinin büyüdüğünü gören Laban oğulları, onu 

kıskandılar ve ona karşı yüzlerini değiştirdiler (Tek. 31: 1-3). 

"Yusuf,un kardeşleri onu kıskanınca, sattılar (Tek. 37:11 , 28). Ruh 

yetmiş ihtiyar üzerinde inip Eldad ve Medad peygamberlik 

ettiklerinde, Nun oğlu Yaşu Musa’ya dedi: "Efendim Musa, onları 

menet. Musa ona dedi: Sen benim için mi kıskanıyorsun? Keşke 

Rabbin bütün halkı peygamber olsaydı" (Say. 11: 28 - 29). Meryem 

Musa’yı kıskandığı zaman, yedi gun cüzamlı kaldı (Say. 12: 10. 

"Davud Filisti,yi vurup döndüğü zaman, kadınlar karşılamak için 

diyorlardı: Şaul vurdu binlerini, Davud’da onbinlerini. Şaul çok 

öfkelendi ve bu söz gözünde çok kötü göründü. Davud’a onbinleri, 

bana ancak binleri verdiler. Artık ona ancak kırallık kaldı. O günden 

sonra Şaul, Davud’a eğri gözle baktı, onu kıskandı. Bunun üzerine ceza 

olarak ertesi gün, Allah tarafından Şaul’un üzerine kötü bir ruh 

kuvvetle indi ve evin ortasında divana oldu (l.Sam. 18:1-10). "Horonlu 

Sanballat ve kötü köle Tobiya, Nehemya,nın İsrail oğullarının iyiliğini 

aramak için geldiğini işitmeleri, onlara büyük dert oldu (Neh. 2:10). 

"Haman, Merduhay,a yapılan izzet ve büyüklüğü görünce, yaslı ve baş 

örtülü olarak evine çabuk gitti (Ester 6: 10 - 12). Daniel vezirlerden 

ve satranlardan üstün olduğundan, çünkü kendisinde yüksek bir ruh 

bulundu, onu kıskandılar. Hakkında şikayet için bir suç, bir sebep 

bulmadıklarından arslanlar çukuruna atılması için bir oyun yaptılar. 

Fakat Rab onu kurtardı. Onlar ise kötülüğe düştüler. 

SEKSENBEŞİNCİ BÖLÜM 

İffet ve Temizlik 

iffet, meleklerin bir sıfatı ve Rab Yesu yanında sevimli bir erdemdir. 

Temiz ve beyaz bir giyim, yerin göğü, erdemin çıtı, nimetin kapısı, 

yetkinliğin çırası, ruhi hayatta büyümenin gıdası, esenliğin temeli, 

canın gucu ve dayanağı, kibirlik ve alçaklardan yükselen onurdur. 

Ruh ve beden arasında şiddetli bir çekişme vardır. "Beden ruha karşı 

ve Ruh bedene karşı arzu eder (Galat. 5:17). Bu nedenle iffet verilmesi 

için Rabba yalvar. 
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Kendi gücüne güvenme. Ancak kendini Allah’ın eli önüne ve bekçiliği 

altına koy. Yemeğinde kanaatkâr ol. Oburluğa alışma. Oburluk, iffete 

karşı bir silahtır. İffet, kolay kazanılacak bir erdem değildir. 

Korunman için Rabba namaz kıl. Onun için sana güç verecektir. Na 

zaman devam edip bu erdemin yolunda yürüyemilmek için, şehvet ve 

isteklerini öldür. Kurtlardan ve küçük kusurlara seni kışkırtan 

tilkiciklerden sakın. Her pislikten kaç. Şehvetini kışkırtan şeylerden 

uzaklaş. Gözlerini büyüleyen görünüşlerden, kulaklarını kötü 

şarkılardan, yüreğini sapmalardan sakla. Bütün duygularını tut ve iyi 

işlere yönelt. Fuhşa ait söz ve yazıları okuma, işitme. İffete karşı 

duran her şeyden nefret et. Her zaman günahtan sakınma hakkında 

konuş. Kendi kendini ruhi perhizlere alıştır. Fikrini, fena fikirlerle 

uğraştırma. Şehveti kışkırtan her fikri aklından kov. Düşmene ve 

sürçmene sebep olan her şeyden kaç. Zira kaçmak, bu gibi tuzaklardan 

kurtaran, seni iffet ve temizlikte koruyan biricik ilaçtır. 

Olgunluk ve erdemin saf aynası ve temiz örneği ol. Bunuda bilmelisin 

ki, her şeyin süsü, iffettir. Günahtan, pislikten kaç. Yürek ve beden 

temizliğine dikkat et. Temizlik, çok değerli incilerden üstündür. 

Temizliği kazanırsan, rahat ve esenliğe sahip olusun. Temizliğin ardı 

sıra gitsen, göğe çıkacaksın. Onu sevsen, canın bahtiyar olacaktır. 

Bütün hayatında sana arkadaş olmasına çalış. Onu tutsan, sana nimet 

çelengi ve hayat tacı verecektir. Hiç bir kimseye, temizliğini 

kirletmeğe fırsat verme. Kurtarıcının hayatına bak. Düşmanlarına türlü 

türlü şeylerde kendinden şikayet etmelerine fırsat verdi, fakat 

temizliği hakkında hiç bir kimseye söz söylemeğe fırsat vermedi. 

Ancak onlara: "Bede günah olduğunu aranızdan kim ispat edebilir?" 

(Yuh. 8:46). Bütün sitemlere, iftiralara dayandı. Fakat temizliğine 

dokunulmasına razı olmadı. Şu halde temizliği sev, onu iste, yolunda 

yürü. Yeryüzündeki yürüyüşünde, sözünde, fikrinde ve bütün 

durumlarında bunları iste. Bütün davranışlarında içten ve dıştan temiz 

olmalısın. 

Onsuz, temizliğe sahip olmiyacaksın. Allah,ın nimetini daima iste. 
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Melekler gibi temiz olmak istemiyen adam, pis ve kötü şaytandır. 

Zira pislik günahı, bütün günahların fenasıdır. Çünkü insanın 

duygularını bozar, canını kirletir, aklı karalar, fikirleri şaşırtır. Yüreği 

istila ederse, içinde bütün alçaklıklar kök tutar. Tzaklarına insanı 

düşürmek için onu yanıltır, değişik şekiller alır. Bazan saflık ve 

basitlik şeklinde, bazen de sevgi örtüsü altında gerçek yüzünü gizler. 

Ondan sakın. Şaytanda nur melekleri şeklini alır. Yağda gizlenmiş 

zehirden kendini koru. Günah sebeplerinden uzaklaş ve bütün kötü 

hareketlerden kendini koru. İffeti korursan, yer üstünde temiz bir 

melek gibi olacaksın. "Ruh ile yürüyün ve bedenin isteğini asla 

yapamazsınız "(Gal. 5:6). "Cana karşı savaşan bedeni isteklerden 

yabancılar ve misafirler gibi çekinmenizi rica ederim" (l.Pet. 2: 1). 

"Ona ümit bağlıyan her adam, o saf olduğu gibi, kendini saf kılar" 

(l.Yuh. 3: 3). "Kimsenin onsuz Rabbi görmiyeceği kutsallığın ardınca 

gidin" (Ibr. 12: 14). "Fakat şimdi günahtan kurtulmuş ve Allah,a kul 

edilmiş olarak kutsallık için meyvanız vardır ve sonu ebdi hayattır" 

(Rom. 6: 22). 

"Organlarınızı haksızlık aletleri olarak günaha sunmayın, fakat 

ölülerden dirilenler gibi, kendinizi Allah,a ve organlarınızı iyilik 

aletleri olarak Allah’a sunun, inayet altında olduğunuz için günâh 

işliyelim mi? Haşa." (Rom. 6: 13, 15). Şu halde bedenlerinizi diri, 

kutsal, Allah’a kabul edilen kurban olarak sunmanızı Allah’ın 

rahmetleri size yalvarırım. Ruhani ibadetiniz budur. Bu aleme 

uymayın. Fakat Allah’ın iyi, makbul ve olgun isteğinin ne olduğunu 

ayırt etmeniz için fikrinizin yenilenmesi ile değişilmiş olun" (Rom. 

12:1-2). 

SEKSENALTINCI BOLUM 

Yürek temizliği, Niyet Esenliği ve Hikmet Saflıkla Birleştirme 

Temiz yürekli, saf niyetli oluşan, Allah esenliğinin sana geleceğini 

göreceksin. Yürek temizliği tarif edilemiyecek derecede değerli bir 
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hazinedir: Niyet saflığı, insanı kutsallık zirvesine yükseltir. Yürek 

temizliğini ve niyet saflığını tutsan hiç bir şey seni şaşırtmıyacak. 

Temiz insan, her şeyi iyi görür ve bütün insanlara kendi aynasıyla 

bakar. Kirli vicdan ise fena sanılarla doludur. Onun sahibi fikir 

şaşkınlığı ile tutulur. Temiz ve vicdanlı olursan, yüreğin göğe çıkacak, 

daima ruh sevinci ve esenlik tatlılığıyla lezzetleneceksin. İyi vicdan, 

güçlüklere alçakgönül ve şükranla dayanır. Sıkıntıya sabreder. 

Korkunun ne olduğunu bilmez. Sevgi uğruna sitemleri kabul eder. 

Temiz vicdanlı olan, rahat uyku yatar. Çünkü azarlıyacak ve şaşırtacak 

bir şey yoktur. Övülmek veya yerilmek, durumunu değiştirmez. Kendi 

hayatı huzurlu, ışıklı olur. Temiz olanların yüreği, Aziz Ruh’un 

barınağıdır. Fakat gururlu yüreklerde, kötü ve hileli ruhlarda, Allahın 

ruhu durmaz. Ateşten kıvılcımlar çıktığı gibi, fena ruh da fenalıklar 

çıkarır. Nasıl ki hasta olan, ağzının acılığından tatlı yemeği acı 

bulursa, böylece fena adam, bütün yüreklerin onun gibi fena 

olduklarını sanır. 

Niyet, gerçek çıra ve emin kılavuzdur. "Gözün saf olursa, bütün 

bedenin aydın olur. Fakat gözün kötü olursa, bütün bedenin karanlık 

olur. O halde şendeki ışık karanlık ise, o karanlık ne büyüktür!" (Mat. 

6: 22-23). Kurtarıcımız, şakirtlerine basitliği ve niyet temizliğini 

öğretmek ve onlra bir örnek vermek istediği zaman filozof, bilgiç 

veya zengin birisinin örneğini mi verdi? Hayır. "Yanına bir küçük 

Çocuk çağırın onu ortalarında durdurdu ve dedi: Siz dönmez ve küçük 

çocuklar gibi olmazsanız, göklerin cennetine asla girmiyeceksiniz." 

(Mat. 18: 2-3). Şu halde niyetçe, küçük çocuk gibi olmayı öğren. 

Küçük çocuklar, ağlayış ve figan esnasında sevinip oynarlar. Hile, 

aldatma bilmezler. Onlara her söylenilene inanırlar. Öfkesiz 

oynuyorlar, ağladıktan biraz sonra sevinç ve gülmeğe dönüyorlar. 

Utanmak ve sıkılmak ne olduğunu bilmezler. Çünkü kötülük içlerine 

girmedi. Yaşadıkları hayat ne kadar tatlı, küçüklük zamanında kişilik 

ne kadar güzeldir. Hayatın çiçekleri, dünyanın ışığı ve yerin 

melekleridirler. "Ne mutlu yüreği temiz olanlara, çünkü onlar Allah’ı 

göreceklerdir." (Mat. 5: 8). Allah’ın hikmetlilerden gizlediği sırları 

saflık sahiplerine açıklar (Lk. 10: 21). Yüreğinin saflığını hikmete 
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katmalısın. "Yılanlar gibi akıllı ve güvercinler gibi saf olun." (Mat. 10: 

16). Sadece saf ve alçakgönüllü olmak yeterli değildir. Hikmeti 

kuşanmaksın. Düşüncesiz işe girme. İşlerini yürütmekte fıtnatlı ol. 

Çıkışını bilmediğin işe girme. Yanlış yerleri iyice bil. Yerlerin 

emniyetini düşün. Bir zarara düşersen yahut yakışmıyan bir şey 

görürsen, yılan gibi akıllı ol ve kurtulmanın kapısını ara. Her zaman 

öne bak ki, işlerin sonunu bilesin ve ayağın bir çukura düşmesin. Çok 

zamanlar, saf olanlar, kötü olanların önünde aldanırlar. Ara bozanlar, 

saf olanları aldatmak ve yüreklerine saldırmak için, kötülüklerini 

iyilik perdesiyle örterler. Düşmanların ve ara bozanların hilelerini 

keşfetmek için, hikmetli ol. Fena adamların görünüşlerine, hilelerine 

aldama. Fikirlerini onlara açıklama, Saflığına, fitnat ve alçak 

gönüllülüğüne hikmet kat. 

SEKSENYEDİNCİ BÖLÜM 

Namaz ve Namaza devam etmek 

Namaz, yüreği Rabba kaldırır ve öz varlığı önüne sunmaktır. Namaz, 

Allah’la ortaklaşmak olup kul ile efendisinin bir uluşmasıdır. 

Namaz, erdemin besini, ruhi hayatın büymesi, Allahla konuşmak ve 

gücüyle muaşerettir. 

Namaz, öz varlığa güç verir, onu ruhi isteklerle doldurur. Namaz olan 

istek zayıflarsa, ruh da zayıf düşer ve korkar. Şu halde namaz, ruhun 

hayatırdır. Onu unutursan, nimet pınarı kesilir. Uyanık durmazsak, 

uyuyacağız. Uyusak, düşman gelir ve içimizde istediği delüceyi eker. 

Namaz, öz varlığın bekçisi ve ruhun temizleyicisidir. Onunla yabancı 

fikirleri kovarız. Bekçisiz, rakipsiz, kılavuzsuz ve silahsız yürek, 

düşmanın oklarına hedef olur. Şu halde her zaman namaza kalk. 

Çünkü erdemin anası, dini duyguların daynağı, her erdemin 

parmaklığı, berekerlerin madeni, kanaatin bekçisi, kızgınlığın gemmi, 

gururlu ruhun indiricisi, savaşanın zaferi, ve bayrağı, ilahi verimlerin 

sebebi, iffetin mührü, bakirliğin dizgini, misafir ve yatanların bekçisi, 

zayıfların gücü, yoksulların zenginliği, sıkıntı çekenlerin sığınağı, 

suçluların şefaatçisidir. Namazla, imanlının gücü her şeye yeter. Çünkü 
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evreni kımıldatan eli kımıldatır. Ona göğün kapısını açar ve bütün 

iyiliklerde ona pay koyar. Şeytanın gücünü kırar, günahın zincirlerini 

çözer, kötülüğün bukağını büker ve zûlmun boyunduruğunu kaldırır. 

Zamanın değişmelerini tutar, ölümün satvetini yok eder. Allah’ın 

öfkesini, rıza ve berekete çevirir. 

Namaz, ışıklı bir merdivendir. Onunla emin bir yolda göğe çıkıyorsun. 

Onda yürürsen, karanlık seni basmaz. Ancak rahat yere ulaşırsın. 

Namaz, hoş kokulu bir ıtırdır. Güçlü olan, onu hoş koku gibi koklar 

ve rızasını gösterir. Temel, binaya ve su, yere gerekli olduğu gibi, 

namaz da öz varlığa gerektir. Onunla öz varlık meyvadar olur ve 

günâhtan sakınır. Namaz bir kanaldır. Nimet ırmakları, namazla senin 

yüreğine akarlar. Namaz, öz varlığın besinidir. Onsuz ürünsüz kalarak 

ölür. Onunla aklın göğe çikıyor, içinde kutsallık ve nimet sureti 

basılıyor. Namaz bırakırsan, gevşeklik his edeceksin. Tembellik seni 

istila edecektir. Azmin zayıfliyacak ve ruh sıcaklığını kaybedeceksin. 

Göklü şeylere olan isteğin ve çevikliğinle mahmut gayelerin yok 

olacaktır. Yürek, fena arzulara teslim olacak, her kutsal atifetle sevinç 

ve esenlik yok olacaktır. 

Namaz, her şeyin gücüdür. Cesedin gıda almazsa öleceği gibi, canın da 

namaz ve düşünce ile beslenmezse, solar ve kurur. Bedene hareket 

yaptırmazsan, zayıflanıp hastalandığı gibi: canı da ruhi perhizlere 

alıştırmazsan, zayıflar, hastalanır ve bozulur. Namaz senin aynan olsun. 

Onunla her gün öz varlığını görürsün. Terazin olsun. Onunla yüreğini, 

amaçlarını, bütün istek ve özlemlerini tartarsın. Silâhın ve kılıcın 

olsun. Onsuz, savaş cephesine silâhsız giren bir asker gibi olursun. 

Onda, kusurlarına yararlı ilaç bulursun. Kötülük ve bozukluktan 

kurtulmak için bir sığınaktır. Gevşeyip beşeri elemler sana karşı 

dururlarsa yahut dünyanın gururu ile aldanırsan, namaza sığın. Onda 

kurtuluşunu bulacaksın. 

Namaz ne kadar şerif ve ne kadar yüksektir, ibadet gerekleri arasında 

onun eşiti yoktur. Namaz aracıyla kabul edeceğin erek, gaye ne kadar 

yüksektir. Perde olmadan Kudretli ile konuşuyorsun ve Rabtan 

istediğin kadar tat alıyorsun. Her istediğini onda buluyorsun. Namaz 
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aracılığıyla Allahla konuşuyoruz ve istinas ediyoruz. Kendisi seninle 

hazır olup seni işitiyor. Erdem ve hikmet sahiplerde muaşeret edersen, 

erdem ve adatleinden çok şeyler öğrenirsin. Allah’la muaşeritinden ne 

kadar fazla yararlar sağlarsın. Ateşe kim yaklaşır da sıcaklığını 

duymaz? Kim namaz kılar da aklı aydınlanmaz, yüreği temizlenmez 

ve düşüncesi saf olmaz? Erdem ve iyilik namazla büyür. Namazla, 

yürek kutsal ve yüksek isteklerle dolar, beşeri tabiattan yükselip 

yerden yücelenir, bütün özlemleri, İlâhi ve ruhi isteklere döner. 

Düşmanların askerleri çoktur ve seninle savaşmaya kalkışırlar. Allah’a 

yüzünü çevirip yardımını dilemezsen, düşmanları yenemiyeceksin. 

Devaml surette ona: "Ey Allahımız, onlara hükmetmiyecek misin? 

çünkü üzerimize gelmekte olan bu büyük kalabalığa karşı gücümüz 

yoktur ve biz ne yapacağımızı bilmiyoruz Ancak gözlerimiz senin 

üzerindedir." (2.Tarih. 20: 12). 

Belaları senden uzaklaştırmak için bir defa bile Allah’ın yardımına 

muhtaç olmadığını gördün mü? şu halde namazdan niçin geri 

kalıyorsun? Evler ustasız inşa edilirler mi? Yahut yer çiftçisiz 

meyvadar olur mu? Böylece Allah’ın vergilerini namazsız elde edebilir 

misin? Zira Allah böyle diyor: "Dileyin, size verilecektir. Arayın, 

bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her diliyen alır, 

ariyan bulur ve kapıyı çalana açılır." (Mat. 7:7-8). 

"Fakat eğer sizden birinin hikmeti eksikse, herkese cömertlikle ve 

azarlamadan veren Allah’an istesin. Kendisine veilesektir." (Yak. 1:5). 

"Bunun için senin bulunacağın zamanda her günahtan sakınan sana dua 

etsin. Gerçek büyük sular taşınca ona erişmiyecektir." (Mez. 32:6). 

Ve vaki oldu ki: Onlar çağırmadan önce ben cevap vereceğim. (Eş. 65: 

9 ). "O zaman imdada çağıracaksın ve Rab cevap verecek. Feryat 

edeceksin, işte hurdayım, diyecek." (Eş. 58: 9). "Uyanık durup dua edin 

ki, iğvaya duşmiyesiniz." (Mat. 26:41). 

"Fakat vaki olacak butun bu şeylerden kaçabilesiniz ve Insanoğlu’nun 

önünde durabilesiniz diye her an dua ederek uyanık durun." (Lu. 22: 

36). "Hiç bir şeyde kaygı çekmeyin. Fakat her şeyde istekleriniz, 
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Allah a dua ve yalvarışla, şükranla bildirilsin." (Fi. 4:6). 

Bir kıral, senin hayatında bir kere onunla konuşmana müsaade etseydi, 

onu büyük bir şeref sayacaktın ve her mecliste onu söyliyecektin. 

Ondan daha yüksek, daha şerefli olduğu halde ne diye sen o 

konuşmayı beklemiyerek onun için şükretmiyorsun? Onunla konuşasın 

ve istediğini diliyesin diye Allah sana müsaade etmiştir. Her zaman 

sesini dinlemeye hazırdır. Yalvarışindan hiç uyumaz. Senin dileğinin 

kabulüne hazır olduğunu göstermek için namaz ve dua etmeni sıkı 

tavsiye ediyor. Sabah akşam ona namaz kılsan, yahut şafak ve batı 

zamanında yüzünü ona çevirsen, seni dinliyeceğini göreceksin. Eğer 

çarşıda yahut işine başladığın zaman ona sığınsan, yahut çölde veya 

denizde onu çağırsan, seninle hazır olacaktır. "Akşam, sabah ve 

öğleyin yakınıp inliyeyim ve sesimi işitecektir." (Mez. 55: 17). "Daima 

dua etmeleri ve hiç usanmamaları gerektiğine dair" (Lu. 18: 1) İsa‘nın 

öğretimi vardır. 

"Duâda gayretle devam etin" (Rom. 12: 12). 

"Her zaman Ruhta dua ederek, bütün dua, yalvarma ve yakarmayla, 

bunun için bütün kutsallar hakkında tam devam, yalvarma ve 

yakarmayla uyanık durun." (Efs. 6: 18). 

"Şükran ile duâda uyanık durarak ona devam edin." (Kol. 4:2). 

"Durmadan duâ edin. Her şeyde şükredin. Çünkü Mesih Yesu‘da sizin 

için Allah’ın istediği budur." (l.Sel. 5:17-18). 

"Fakat bütün şeylerin sonu yakındır. Şu halde akıllı olun ve dua 

etmek için ayık olun" (l.et. 4:7). "Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız 

İblis kimi yutacağıni arıyarak gümürdenen aslan gibi dolaşıyor." (l.Pet. 

5: 8). 

"Allah senden usanmaz ve dileklerinden aciz kalmaz. Hâzineleri 

açıktır, her ona gelene, zahmetsiz ve karşılıksız alana ve kendisine 

çağırana." (Ro.10: 12 ). 

Namazı bıraksan, Allah’ın rahmeti de seni bırakacak, hazine ve 

iyiliklerinden yoksun kalacaksın. "Duamı geri çevirmiyen ve inayetini 

benden esirgemiyen Allah kutsal olsun." (Mez. 66: 20). 
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SEKSENSEKIZINCI BOLUM 

Namazda, Alçakgönüllülkte nasıl ilerliyoruz 

Namazdan öz varlığa olursan tat vasfa gelmez. Onu bulmiyan, onu 

tanımaz. Öz varlıkta Allah’ın suretini basar ve içinde silinmiyecek iz 

bırakır. Bütün kötülük güçleri ona karşı gelemez. Çokları zamanda 

yücelip kendilerini bile unutmuş gibi oldular. Zira Ulu tanrı’nın 

fikrinde daldılar. Aziz Antunios gibi. 

Şarabı içen, ilkin tesirinden sevinir. Sonra çok geçmeden serhoş olur, 

hatta his ve şuurunu da kaybeder. Böylece namazdaki Allah sevgisi 

şarabını içen, ilkin sevinir ve çok geçmeden his ve şuurunu 

kaybedecek derecede serhoş olur. Ey kutsal şarap, ne kadar hoş ve 

tatlısın. Dünya şarabı öldürücü bir zehirdir. Fakat Allah sevgisi kutsal 

ve tatlıdır. Ey dostlar, yiyin. E sevgililer, için ve mest olun. 

Alçakgönüllükle Allah’ın önünde dur. Kimin önünde durduğunu bil. 

Bir kıral yahut bir bir emir önünde dursan, her ayıp ve fikrlerini 

bilen Kudretli önünde durduğun zaman da, olgunluk ve ağır başlılık 

örneği olmaya çalış. Eğer büyük bir efendinin hizmetçisi isen, sana 

baktıkça onun hizmetinden çekinebilir misin? Eğer yargıcı yaklaşıp 

şikâyetini söylersen, o da sözlerini dinledikçe başka bir konuya 

dönebilir misin? Böylece namazda Allah’ın huzurunda duruyorsun. O 

da sana bakıp namazını dinlerken, nasıl onu bırakıp da yüreğinle ona 

yonelmezsin? Namaz başladığın zaman göğe girip kutsal mevki sahibi 

önünde durduğunu bil. Kendisi izzet ve ululuk giymiş, melekler gök 

etrafında durup sana baktıklarını hatırla. Kiliseye girdiğin zaman fikir 

ve duygularını toplıyarak onlara söyle: "Gelin, secde kılalım ve 

iğilelim. Bizi yaratan Rabbın önünde diz çökelim, çünkü o 

Allah’ımızdır. Biz kendi otlağının kavmi ve sürüsünün koyunlarıyız." 

(Mez. 95: 6-7). Böylelikle yüreğinden dünya fikirlerini ve fena 

düşünceleri kovmuş olursun. 
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Namazdaki şaşkınlık, tembellik ile ihmaldan ve yüreğin batıl şeylerle 

dünya sefası ile uğraşmaktan geliyor. Bu şaşkınlık, ruhta kuraklık ve 

namazda soğukluk yapıyor. Yüreğin dünya sevgisinden dolu ise, 

namazların soğuk ve işlerin yararsız olacaklar. Çünkü ektiğini 

biçeceksin. Yüreğinde pâklık ek ki, temizlik mey vasini beçesin. 

Namazın bütün yüreğinden olsun. Zira yalnız dudaklardan olan namaz, 

kesik kanatlı kuşa benzer. O ki, yalnız evin içinde yürüyebilir. 

Namazın da içinde durduğun yerden çıkmaz. Allah, güzel sözlere ve 

süslü cümlelere bakmaz. Zira "Allah ruhtur. Ona tapınanların ruhta ve 

gerçekte tapınmaları gerekir." (Yuh. 4-24). Namazın gösterişle değil, 

bütün yüreğinden olsun. Gümrük memuru:" Ya Allah, ben günahkâra 

merhamet et." demesile salih sayıldı. Küçük çocuk da babasına: "Baba, 

göğe kadar senin önünde suç işladim." demesile babasının rahmetine 

kavuştu. Sen de Allah’ın önünde alçakgönüllü ol. Namaza devam et, 

ondan usanma. Bir şey isteyip de elde etmediğin zaman geri çekilme. 

Ancak fazla sıcaklıkla dileğine devam et. Zira çalmaya devam edene 

her halde kapı açılacak. Dilemeğe devam edene de her halde isteği 

verilecektir. 

"Fakat önce onun cennetini ve iyiliğini arayın ve bütün şeyler size 

arttırılacaktır." (Mat. 9: 29). "Onun huzurunda bizde olan cesaret budur 

ki, eğer kendi isteğine göre bir şey dilersek, bizi dinler." (l.Yuh. 5: 

14). "Duaya durduğunuz zaman, kimseye karşı bir şeyiniz varsa, onu 

bağışlayın ki, göklerde olan Babanız da size suçlarınızı bağışlasın." 

(Mar. 11: 25). "Duâ edip dilediğiniz her şeyi almış olacağınıza iman 

edin." (Mar. 11: 24). "Size imanınıza göre olsun." (Mat. 9: 29). iman 

edene her şey mümkündür." (Mat. 9: 23). "Fakat bir şeyden şüphe 

etmiyerek imanla istesin. Çünkü bütün yollarında dararsız, iki yürekli 

adam, Rab tarafından bir şey alacağını sanmasın." (Yak. 1: 6-8). 

İmansız namaz, yakmağa ve ısıtmağa gücü yok olan dağılmış ışıklara 

benzer. "Şu halde merhamete nail olalım ve zamanında yardımi olması 

için inayet bulalım diye, inayet tahtına cesaretle yaklaşalım." (Ibr. 4: 

16). 
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SEKSENDOKUZUNCU BOLUM 

Namazdan önce durup düşünmek 

Namazdan önce, bir zaman durup düşünmekle geçir. Durumunu ve 

onun için namaz kılacağım düşün. Kendi kendini ve yüreğini ara, 

günâhlarını an. Zira düşüncesiz namaz zayıftır. Fiili ve iktidarı yoktur. 

Durup düşünmek, kini kitap okumanın kardeşidir. Erdem ve günahtan 

sakınmanın temelidir. Namaz kılmaya cesaret verir ve iyi eşler için 

doğru yolu gösterir. Coşan atıfları uyandırır. Ölü duyguları diriltir, 

içinizde ibadete olan özlemi buyutur. Zira yürekte ışık ateşini yakar, 

iyiliği getirir. İsteği hazırlar. Namaz için ateş çıkaran, çalkanan taş 

gibidir. Yürek taşını düşünce çakmağı ile çalkala ki, ruh sıcaklığı 

sende doğsun ve erdem tohumları içinde büyüsün. Böylece ışık ve 

hararetle namaz kılasın, istek zayıftır. Onu akıl uyandırmazsa, uyur ve 

durgundur. Böylece düşüncesiz olan namaz, zayıf olur. Durup düşünme 

onu canlandırır, uyandırır, sıcak ve guçlu eder. Zira öz varlığının 

gerçekliğini sana göstermekle en doğru yola seni güder, ne istiyeceğini 

sana öğretir. Namaz sana nimet kapısını açar ve isteğini verir. "Rab 

Yesû yolda yuruyorken, birçokları etrafını sardılar. Fakat kan akıtan 

kadından başka kimse ona dokunmadı. (Mar. 5: 25 - 34). Şu halde 

Mesihle yürümek ve etrafını sarmak, sana yeterli değildir. Süreğen 

hastalıklardan kurtulmak için ona yaklaşmalı ve dokunmak. 
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DOKSANİNCİ BÖLÜM 

Ruhi Yalnızlk 

Kendini ruhi yalnızlığa alıştır. Mümkünse her gün bir saat kadar kendi 

kendine kal. Zira yalnızlık, erdemin kilavuzu, ahlakın muhezzibi ve 

iman sıcaklığının nedenidir. Canı işıldar, aklı yükseltir, öz yarliğimizin 

gerçeğinin ne olduğunu bize gösterir. Dünyanın hile ve gururlarını bize 

öğretir. Dünya kargaşalarından uzak olarak yalnılığın zamaninda 

kendini huzur, güven ve gönül rahatlığında bulunduğunda kararsiz 

sonsuzluğu gözün önünde koyarsan, sükunet ve durguunluk ile yürek 

kırıklığına ve alçakgönüllüğe ulaşacaksın. Ruhi işlerini düzenleyip 

durumunu hatırlıyarak gelecek işlere saygı göstermeği öğreneceksin. 

Ruhi yalnızlık, erdem ve göklü bilgilerin okulu, Allah‘a çabuk 

ulaşmak için nurlu bir merdivendir. 

Bu yalnızlık, özellikle dünya kargaşalarinden uzak, bir çölde yahut 

tenha bir yerde olursa, ne kadar güzeldir. Boru ve davullar, ud ve 

kemânın hoş seslerinin işitilmsine engel olduğu gibi: böylece dünya 

kargaşaları, akıl dağınıklığı ve duyguların aldanması, Allah’ın sesinin 

işitilmesine engel olur. Fakat yalnız Olursan, içten Allah seninle 

konuşuyor ve tatlı sesi sana ulaşyor. Aklına girer ve gönlünü 

alevlendirir. Orada yalnızlıkta, o yüksek okulda durup düşünme 

güzelliğini ve namaz hoşluğunu öğrenirsin. Dünya halklarının 

bilmedikleri, Allah’in taziye ve tesellisini his edeceksin. Öz varlık 

orada işlerini yoklar, yapmadıklarını hatırlar ve esenliğini bulur. 

Aklına doğacak ışık ne kadar hoş, in ve çöllerkeki yalnızlıkta içini 

tutan ve yüreğinde yanan o göklü alev ne kadar yüksektir. Orada 

teselli sütunu emer ve tadından başka kimsenin tatlılığını bilmediği 

tesellileri his edeceksin. Meğer gözünü dünyadan tut, yaratık 

sevgisinden yüreğini soy ve bütün atifaları Allaha yöneltip onları sevgi 

ve sohbetile uğraştır ki, Allah esenliğinin sana geldiğini göresin. Iliya 

çölde yalnızlık yaşadı, ilahi kanunu Tur-Sina’da (Sina Çölü) alincaya 

kadar Musa dağda yalnız kaldı. Vaftiz edici Yuhanna da çölde idi. 
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Kurtarıcımız Yesû da çöllerde, dağlarde yalnız kalıp namaz kılardı. 

Kendi kendine yalnız kalıp o ilahi tatlılığı duyduğunda. İlahi nurun 

ışığıyla nurlanacaksın. O zaman dünyanın lezzetlerini acı, yerin 

saadetini işe yaramaz rüyalar ve vutün yaratılığı tatsiz bir şey 

bulacaksın. Onu, vasfa gelmiyen izzetle kıyaslarsan, hayattaki her şeyi 

gurur, hile ve kuruntu bulacaksin. Dünya kargaşaları ve kaygıları, 

yürek üzerinde İlahi ışıkları önliyen katı bulutlar teşkil ederek o saçan 

nuru gizlerler. Fakat nimet dolu zühd, öz varlığa ışık saçan nur getirir 

ve Allahın üstün izzetini görür. "Ne mutlu yüreği temiz olanlara, 

çünkü onlar Allah’ı görecekler. "(Mat. 5: 8). Azizlerin yüreğinde doğan 

İlahi nurla lezzet bulmak için bakışlarını dünyadan tutan gözlere ne 

mutlu. 

DOKSANBIRINCI BOLUM 

Kutsal Kitabı incelemek ve Ruhi Kitapları okumak 

Kutsal Kitap, göklu adançların hâzinesi ve tanrısal bereketlerin 

anbarıdır. İçinde ihtiyaç zamanına saklanılan zahire vardır. Güzel 

buğday yetiştiren meyvadar bir yer ve güzel ve bir çimenliktir. Olgun 

ve tatlı salkımlarla dolu bir asmadır. Ruhun yağlı gidası, kurumuyan 

sevinç kaynağı ve kesilmiyen coşkun nehirdir. Nimet, iyilik, hikmet, 

kurtuluş, olgunluk, büyüklük, tatlılık, esenlik, bereket, vedaat, rahmet 

ve teselli coşturan kutsal bir akındır. Ruhi yalnızlık, öz varlığin gücü 

ve ruhun gıdasıdır. Tecrübe zamanında idde, sıkıntılarda teselli, 

hatarlarda silah, savaşlarda oklar, öz varlığı kutsal isteklerle doldurur 

ve erdemini büyütür. Aklı aydınlatır ve göğe kadar kaldırır. İradeyi 

imana dürter ve usanmak zamanında öz varlığı sevinç, meserret ve 

teselliyle doldurur. Kutsal Kitap, dünyanın karanlığını aydınlatan, nur 

saçan bir çıradır. "Sozun adımlarım için çerağ ve yolum için ışıktır." 

(Mez. 119: 105). "Bizde daha sabit peygamberlik sözü vardır: gün 

ağarıp sabah yıldızı yüreklerinizde doğuncaya kadar, karanlık yerde 

nur saçan bir çerağ gibi ona dikkat ederek iyi yaparsınız. "(2. Pet. 1: 

19). Onsuz insan koyu karanlıkta yurur ve diken dolu yolda sürçer. 

Hayatın kılavuzudur. Onsuz günahın çöllerine saparsın. Göklu 
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Yeruşalim’e hidayet eder. Takva kaynağı, doğru ertemin pınarı, güc ve 

büyüklüğün temelidir. "Rabbın şeriatı kâmildir, canı tazeler. Rabbın 

şehadeti sadıktır, saf adama hikmet verir. Rabbın vesayası doğrudur, 

yüreği sevindirir. Rabbin emri pâktir, gözleri aydınlatır. Rab korkusu 

temizdir, ebediyen durur. Rabbın hükümleri haktır, hepsi doğrudur. 

Altından, çok saf altından da fazla özlenir. Baldan ve petekten fazla 

tatlıdır." (Mez. 19: 7-10). Yağmur ve kar yükseklerden iner ve oraya 

dönmez. Fakat yeri sular ve onu doğurtup ekini yerden bitirir. 

Ekinciye tohum ve yiyiciye ekmek verir. Ağzımdan çıken sözüm de 

öyle olacaktır. Bana boş dönmiyecektir. Fakat istediğim şeyi yapacak 

ve yapsın diye anu gönderdiğim işi başaracak." (Eş. 55: 10-11). 

"Öğretimim yağmur gibi damlıyacak. Sözüm çiğ gibi, çimen üzerine 

hafif yağmurlar ve ot üzerine sığınaklar gibi düşecek." (Tes. 32: 2). 

"Benim sözüm ateş gibi ve kayaları paralıyan külünk gibi değilmi?" 

(Yer. 23: 29). 

Sen namazda Rab ile konuşursun ve kitabının incelemesiyle onu 

dinlersin. Eğer yalnız namaz kılıp kutsal kitapları okumazsan, sen 

onunla konuşursun fakat O seninle konuşmaz. Sözünü dinlemezsen, 

Allah’a olan bağlılığın metin değildir. Nimette gerçek büyümen için 

Allah’ın sözünü oku, sesini dinle ki, onun irşad ve öğütlerini bilesin. 

Eğer yurdundan uzun zaman uzağa gittinse ve akrabalarının esenliğini 

bildiren mektuplar almazsan, şaşırıp korkarsın. Göklü Ata’dan sana 

gelen sevgi ve kutsal mektupları niçin okumazsin. Böylece sana olan 

sevgisini, senin için yaptıklarını, Azizler’in iyiliklerini ve sonsuz 

sevinçlerinde yürüdükleri yolları bilesin ki, izlerinden gidebilesin. 

Allah sözünün silahını taşımazsan, nasıl onun eri olursun? Babanın 

vasiyetini ve oğulların mirasını gilmezsen, ne suretle Allah’ın 

oğullarından olursun? 

Kitap, düz ve temiz bir ayna gibidir. Onda öz varlığımızı ve onun 

ihtiyacını, gereklilerimizi görüyoruz. Bazen azizlerin amellerini bize 

gösterir ki, ardınca gideriz. Bazen de cihat ve tahammüllerini bize 

gösterir ki, onlara benzeyelim. Bir zaman izzet ve saadetlerini bize 
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söyler ki, sevinçlerine ortak olalım. Onların zayıflık ve düşüşlerini de 

bize açıklar ki, zayıflığımızı ve kusurlarımızı görerek kendimize 

güvenmiyelim. Tecrübe zamanında ve zahmetin dikeninde erdemi 

büyüyen Eyüb’ü bize gösterdi. Düşüp yenilen Davut’u bizze bildirdi ve 

tövbe ile kıyamını bize açıkladı. Böylelikle ruhi büyümemiz ve 

ilerlememiz zamanında bile, tecrübeye dayanmayı, kandimize 

güvenmemeyi, hüzün ve alçakgönüllüğü öğrenelim. Şu halde kitap 

cilalanmış bir aynadır. Onda ayıplarını görüp düzeltirsin, öz varlığının 

ihtiyacını ararsın. 

Tadını almadan ve manasini anlamadan Allah’ın sözünün sadece 

okunması sana yeterli değildir. Sabırsız okumak, içsiz kabuk gibidir. 

Fakat içteki iç, teselli edici ruhtur. Ağız yemeği tattığı gibi, can da 

Allah sözünün tatlılığını tadar. İçinde yemek tutmıyan mide, hasta ve 

fena bir durumdadır. 

Bazıları bilgi, diğerleri de yarar ve öğretimleri için kitabi okuyorlar. 

Bu, yarayışlı ve faydalıdır. Fakat özel bir zamanı var. Diğerleri 

erdemi kazanmak ve canlarının ruhi büyüme v eğitimi için okurlar. 

Bu, her insana zorunludur. 

"Bugün sana emretmekte olduğum bu sözler senin yüreğinde olacaklar. 

Onları oğullarının zihnine iyice koyacaksın. Evinde oturduğun, yolda 

yürüdüğün, yattığın ve kalktığın zaman bunlar hakkında konuşacaksın. 

Onları işaret olarak elinin üzerine bağlıyacaksın. Onlar gözlerinin 

arasında alın bağı olacaklar. Onları evinin kapı süveleri üzerine ve 

kapılarının üzerine yazacaksın." (Tes. 6: 6-9). 

DOKSANİKİNCİ BÖLÜM 
•• 

Kitap okuması için kurallar, Öğütler 

1. Kitabın okunması için her gun kendine aralıksız, özel bir zaman 

ayır. En uygun zaman, sabah erken, zihin uyanik, yürek boş ve 

vucut, hayat dolgunluğundan rahat olduğu zamandır. Bu zaman, 

işlerine başlamadan önce Allah Kitabı’nın okumasına ayır ki, 
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gününü ve işlerini kutsal kılasın, gündüzün bas göstermesi 

mümküm olan tecrübelerin hücumunu geri tepmek için silahli 

olasın. İsrail oğulları, sabah erken güneş doğmadan manni 

topliyorlardı ki, gündüz sıcağı onu eritmesin. Sen de, günün 

işlerini yüreğindeki sıcaklığı söndürmeden önce kutsal mannı topla 

ve içindeki değerli irtcileri ara. Her gün buna alışırsan, bu yağlı 

gıda hoşuna gidecek, ondan yedikçe iştahin artacak ve ona olan 

arzun kat kat olacak. 

2. Devamli düşünerek ve dikkatla oku. Düşünmeyi gerektiren bir 

ayet yanında biraz dur. Kuşlar su içtikleri zaman, bir defe değil, 

her defasında başlarını yukarıya kaldırıyorlar. Sen de böyle ol. 

Okuduğuna alçak gönül, düşünce ve dikkatla baktıktan sonra İlâhi 

kitabın ırmaklarından akan nimet suyundan iç. Düşünerek ve 

dikkatla biraz okuman, dikkatsiz ve düşüncesiz çok okumandan 

hayırlıdır. Zira gaye, fazla okumak değil, yarar sağlamak ve ruhi 

gıdanın aranmasıdır. Nasıl ki vücud gıdasının gayesi fazla yemek 

değil, gıdanın değeri ve hazmıdır. Okuduğun yalnız bir ayet olsa, 

bütün gün onu düşün ve düşünüp taşınmanın konusu olsun. Bütün 

kitap, değerli cevherlerdir. (Bitmiyen mannadır) Bu temiz undan 

bir avuç, hayat boyunca insanın gıdasına yeter. İliya zamanındaki 

dul kadının, ondan eksilmiyen zeytinyağı tulumu gibidir. 

3. Kitabı okumadan önce ellerini kaldırıp Allah’a yalvar ki, 

şeriatından ucubetler görmek için gözlerini açsın. Bir de ondan 

bereket ve doğru yolu göstermesini dile. Kitabın yorumunu, onu 

yazandan daha iyi kimse bilmez. Kitabı yazmak için 

peygamberlere ilham veren ruhtur. "Çünkü peygamberlik asla 

insanın iradesile gelmemiştir, fakat insanlar kutsal ruh tarafından 

güdülerek Allah’tan söylediler" (2.Pet. 1:21). "Allah tarafından içe 

doğan her öğretim, uslandırma, düzeltme ve düzelmede olan 

terbiye için yararlıdır (2. Tim. 3:16). "Fakat o, gerçeklik ruhu, 

gelince, size her gerçeye yol gösterecek" (Yuh. 16:13). "Size her 

şeyi öğretecek ve size her söylediğim şeyi hatırınıza getirecek" 
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(Yuh.14: 26) 

4. Kitabı düzenle oku. Kitap, inciler ve öz altın madeni gibidir. 

Nerde kazsan, bir hazine bulacaksın. Fakat okumasına ve 

içindekileri bulmaya götüren uygun yol, kitabın düzenle 

okunmasıdır. Şu halde kitabı eksiksiz oku. Okuduğun zaman, o 

ayate işaret eden sahifenin altındaki ayetlerin yardımıyla onunla 

olan ilgiye dikkatla bak. Allah’ın kitaplarını, teselli kitabı sayma. 

Onu gayet dikkatla oku. 

5. Okuduğun zaman ayetlere dikkatla bakarken, aklını aydınlatan ve 

yüreğini istila eden ayetleri topla. Onları korumak yahut onlara 

bakmak için onlara işaret koy. 

6. Kitabı kendi yararın, senin ruhça inşaatın ve nimette büyümen 

için oku. Ondan gıdanı ve hayat zahireni çıkart. Babadan oğula 

giden sevgi mektubu onu oku. içinde rabbın adançlarının birisine 

rastlarsan, onu sana vermesini Rab’dan dile ve ona müstahak 

olmak için çalış. Yararlı sözlerini almazsan, okumasından yarar 

yoktur. Lezzet ve hoşlanmak için değil, içindeki incileri toplayıp 

onlara sahip olmak için verilmiştir. Kutsal satırları arasından sana 

parlak bir nur görünürse, onunla aydınlan. Bu asmada güzel ve 

lezzetli bir salkım görürsen, onu kopar. "Şeriatını ne kadar 

severim. Bütün gün düşüncem odur" (Mez. 119: 97). "Sözlerin 

bulundu ve onları yedim. Sözlerin bana meserret ve yüreğime 

sevinç oldu" (Yer. 15: 16). 

7. Kitabı, Allah’ın kitabına yakışır heybet, alçakgönül, saygı ve ağır 

başlılıkla oku. Peygamberle birlikte "Yüreğim senin sözünden 

korkar." (Mez. 119: 161) söyle. Öğretimleri alçakgönül ve itaâtla 

kabul et. Zira: "Hakirlere adalette yol gösterir ve kendi yolunu 

hakirlere öğretir. Rabbın sırrı kendisinden korkanlarındır. Sözünü 

onlara bildirir". (Mez. 25: 9,14). "Rab diyor: Fakat ben ona, 

düşküne, ruhu kırık olana ve sözümden titriyen adama bakarım." 
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(Eş. 66: 2). Bunun için her pisliği ve kötülüğü çokluğunu atarak, 

canlarınızı kurtarmağa gücü yeten Allah’a sizde ekilmiş sözü 

yumuşaklıkla kabul edin (Yak. 1: 21). 

8. Kitabın doğru yolu göstermesine göre davran, onları yap. Sana 

emrettiğini yapmazsan, okumaktan yararın yoktur. Sözüne itaât 

edersen, başarı için sana kapı açacaktır. Okuduğun anlamına göre 

sana doğru yolu gösterecek ve onları tamamlamaya yardım edecek. 

Ona itaat etmezsen, doğan nur senin önünden geçerek uzaklaşacak ve 

arzun tükenecektir. Kutsal kitabı okumak ve nimet sözleri kullanmak 

sana yeterli değildir. İstenilen şey, amel ve güçtür. En iyi yemekler ve 

içkiler hakkındaki sözler, gerçek yemek ve içmek gibi değildir. İnciler 

hakkındaki sözler, onlara sahip olmak gibi değildir. Savaş hakkindaki 

sözler cepheye girmek gibi değildir. Nimet gerçekten insanın öz 

varlığına faaliyetini gerçeklik ve güçle göstermezse, ruhiyat 

hakkındaki söz ve nimet hakkındaki lakırdi yararsızdır. 

"Bu şeriat kitabı senin ağzından ayrılmıyacak ve onda yazılmış olanın 

hepsine göre yapmağa dikkat edesin diye, gece gündüz onu 

düşüneceksin. Çünkü o zaman yolunu açacaksın ve o zaman muvaffak 

olacaksın." Yeşu 1:8). 

Allah‘ın kitabını okuman gerekli olduğu gibi, yararlı ruhi kitaplardan 

seçmen yararlıdır. En iyi arkadaştır. Dostlardan fazla sana yararlıdır. 

Çünkü bilgini ve terbiyeni arttırır. Seni en üstün ertemlere hidayet 

eder. Ruhi kitapların okunması, bazen vaiz işitmekten fazla yarar 

sağlar. Çünkü her zaman vaiz bulamazsın, fakat kitaplar her zaman 

şendedirler, emrindedirler, İstediğin gibi ve istediğin kadar her yerde 

ve her zaman onları okursun. Vaizin söylediği şey çabuk geçer ve her 

zaman onu durup düşünemezsin. Kitaplar ise, istediğin zaman 

müracaat edebilirsin ve onları durup düşünebilirsin. Kitapta değerli bir 

hâzinen vardır. Vaizin getirmediğini kitapta buluyorsun. Herkese eşit 

olarak vazedip azarlar. Korkmaksızın öğüt verip inzar eder. Kitapları 

okuyarak azizlerle konuşabilirsin. Onlarla beraber imiş gibi sözlerini 

işitiyorsun. 
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Sefih ve bencil muâşeretinden kaçtığın gibi, canı kirleten ve ahlâkları 

bozan kitaplardan var gücünle uzaklaş. Fuhş ve bozukluğa davet eden 

çağıran yazılardan büsbütün uzak ol. Yararsız bir kitabı okuma. 

Zamanını kaybetmemek için yalnız yüksek anlamlı ve güzel ertemli 

kitapları oku ki, okumasından zihninde yarayışlı resimler basılsın. 

Sefihleri attığın gibi, ertemden boş olan kitabı da at. 

DOKSANÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Aklımızdan üstün Olan Şeyleri Aramamalı 

Aramak maksadıyla Allah‘ın yüksek hükümlerine bakmayı arzu 

etmemeli. Umurlarını Allah‘e teslim ederek gücünden üstün olan 

Allah‘ın kapalı umurunu teftiş ermeğe kaygı gösterme. Niçin bu güçlü 

ve sağlam, diğeri hastalık ve ağrilarla ağırlaşmış? Bu bahtiyar, o diğeri 

sefil. Bu sevinir, diğeri huzun ağırlığı altında. Bu sevinçle tat alır, 

diğeri ağrılara tutulmuş. Niçin bu yarayışlı genç olsun da birçoklan 

yaramıyacak halde ihtiyarlıkta duruyorlar ? Niçin aydınlık buna doğar 

diğeri gecenin karanlığında kalır diye sorma. 

Bunların hepsini bırak. Onların teftişi ana verilmedi. Anlayışının 

üstündedir. Allah‘ın umurlarını ve kapalı hükümlerini akıl idrak 

edemez. Ve buhran bulamaz. Senin yalnız hükümlerine uyman lâzım. 

Akıl seni aramağa dürttüğü, yahut halk seni kışkırdıkları ve düşman 

seni tereddüde düşürdüğü zaman onlara böyle söyle: Rab adildir. 

Butun hükümleri hak ve doğrudur. (Mez. 119: 137, 19: 9). "Evet 

indinde böylece hoş gorundu. "(Mat. 11: 26). Sana gerekli şeyleri 

duşun. Aklını, anlıyacağın şeylerle uğraştir. Anlaşılnasında fikrin aciz 

kalacağı kapalı sırları bilmeğe ne ilgin var? Bu şeyler hakkında 

araştırma yaptığını zan ettiğinde, Aklın seni hor görülmeğe sevk 

edecek. Sirah Oğlu: "Almasına gucun yetmiyeceği şeyleri isteme. 

Gucun üstündeki şeyi arama. Ancak Allah‘ın sana emrettiği şeyi düşün 

ve çok amellerinin içlerini aramağa arzu etme. Gözlerinle kayıp 

olanları görmeğe ihtiyacın yoktur, işlerinden ustun olan şeylere kaygı 

gusterme. insanın anlayışından ustun olan şeyleri öğrandin. Çokların 
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zaimleri ve bozuk hemleri, onları yoldan saptırdı, akılların zalalata 

düşürdü." (3: 22-26). "Gizli şeyler Allahımız Rabbındır. Açığa çıkarılan 

şeyler bizim ve oğullarımızındır. "Tes. 29:29). 

Fuzulu ve muddâi olma. İdrakinden üstün olan Allah’ın emirlerini 

yoklama. En iyisi hükümlerinden korkmalı ve onlara itâat etmek için 

eğilmeli. Bu, onlarıaramaktan daha iyidir. Çünkü beşer aklından 

üstündür. "Allah‘ın Ruhundan başka, Allah‘ın şeylerini kimse bilmez, 

"(l.kor. 2: 11). "Allah’ın sırrını mı dinledin ?" (Ey. 15:8). "Allah’a bilgi 

öğretilir mi? Yüksekte olanlara hükmeden odur. Biri kuvvetinin 

kemalinde ölür, büsbütün rahat ve kaygısız, kovaları sütle doludur ve 

kemiklerinin iliği körpedir. Ötekisi can acılığıiçinde ölür ve iyiliği hiç 

tatmamıştır. Toprakta birlikte yatarlar ve üzerlerini kurtlar kaplar. 

"(Ey. 21: 22-29). "İşte. Allah kudretile yüksek işler yapar. Onun gibi 

öğreten kimdir ? Kim ona yolunu tayin etti ? Kim ona: Haksızlık 

ettin, diyebilir ? (Ey: 36: 22-23) Rabbın Ruhuna ölçü koyan ve 

Öğütçüsü olup ona öğreten kimdir ?. Danıştığı adam, ona anlayış 

veren, adalet yolunda ona ders veren, ona bilgi öğreten ve anlayış 

yolunu ona bildiren kimdir ? İşte, milletler kovadan düşen bir damla 

gibi ve terazinin ince tozu gibi sayılır. İşte, adalar havaya kalkan ince 

toz gibidir. Onun önünde bütün milletler bir hiç gibidir. Onun için 

hiçten az boşşey gibidir." (Işaya 40: 13-17). "Çünkü Rabbın meclisinde 

kim durdu ki, görsün ve onun sözünü işitsin ? Kim onun sözünü iyi 

dinleyip işitti ?" (Yer. 23: 18). "Ey Allah‘ın zenginlik, hikmet ve 

bilgisinin derinliği! Ne derece onun hükümlerine akıl ermez ve yolları 

keşfolunmaz! Çünkü Rabbın fikrini kim bildi ? Yahut onun öğütçüsü 

oldu ? Yahut kim ona önce verdi ki, kendisine yine karşılığı verilsin ? 

Çünkü bütün şeyler ondan, onun vasıtası ile ve onun içindir. İzzet 

ebediyen ona olsun. Amin." (Rom.ll: 33-36). 

"Allah’ın derinliğini bulabilir misin ? Kadirin sonuna erebilir nişin ? 

Gökler kadar yüksektir, ne edebilinsin ? Ölüler diyarından derindir, 

ne anlıyabilirsin ? Ölçüsü dünyadan uzun ve denizden geniş. Eğer 

geçip giderse, eğer kilitlerse ve eğer mahkemye çağırırsa, kim onu 
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çevirebilir? Çünkü yalancı adamları o bilir, dikkat etmezse de 

kötülüğü görür. Fakat boş adamın aklı yoktur ve insan yaban eşeğinin 

sıpası gibi doğuyor." (Ey.ll: 7-12). " insan, Allah‘ın yaptığı işi baştan 

sona kadar bulup çıkaramaz." (Va.3: 11). "Allah’ın her işini gördüm ki, 

insan güneş altında yapılan işi bulup çikaramaz. Çünkü onu aramak 

için insan ne kadar emek çekse, yine onu bulup çıkaramaz. Hikmetli 

adam bile anlamak için düşünse, yine onu bulup çikaramaz." Va. 8: 

17). "Yelin yolu ne olduğunu ve gebe kadının rahminde kemiklerin 

nasıl büyüdüğünü bilmediğin gibi, her şeyi yapan Allah’ın işini de öyle 

bilmezsin." (Va.ll:5). 
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DOKSANDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Tövbe 

Tövbe, Allah’la barışmak, günahları temizlemek, suçları silmek, 

kötülükleri buğzetmek ve Allah’a dönmektir. Tövbe, günahın 

bozduğunu düzeltir. Masiyetin yıktığını bina eder. Günahkârın yüreğini 

yeniler. Suçluya, iyilik elbisesi giydirir. Bozukluğu kovar. Fena 

alışkanlıklara karşı koyar. Aklı aydınlatır. Fenalığı engeller. Karanlık 

işleri uzaklaştırır. Hastalıklıyı sağlığa, oburu iffete, uyuyanı uyanık ve 

hırsızı emin olmaya, öldüreni beraete dönderir. İsyan edeni, yoldan 

sapanı, kötüyü, suçluyu temize çıkarıp güven olan yere girmesini 

sağlar. 

Günahla, bütün nimetleri, vergileri ve sahip olduğumuz erdemleri 

kaybederiz. Tövbe, kaybettiklerimizi bize geri getirir, hak etmediğimiz 

erdemlik zenginliğini bize verir. Şu halde tövbe yolu, emin bir yoldur. 

Kurtuluşun kilitlenmiyen açık bir kapısıdır. Çünkü Allah’ın geniş 

göğsüdür. (Yuh. 6: 37)? 

Allah, merhametli bir babadır. Maziyeyi anmaz, kimseye kin tutmaz. 

İnsan bütün suçları yapıp da tövbe ve pişmanlıkla yanına dönerse, 

merhametli göğsünü kabulüne açar. Suçlarını anmıyarak onları denizin 

dibine atar. "Kötü adam işlemiş olduğu suçların hepsinden döner ve 

bütün kanunlarını tutar, hak ve doğru olanı yaparsa, elbette yaşıyacak, 

ölmiyecektir. Yapmış olduğu günahlardan hiç biri ona karşı 

anılmıyacaktır. Ben kötü adamın ölümünden mi zevk duyarım? Daha 

ziyade yollarından dönüp yaşamasından değil mi ? Fakat iyi adam 

iyiliğinden döner ve kötü adamın işlediği bütün iğrenç şeylere göre 

kötülük eder de yaşar mi ? Onun işlemiş olduğu bütün iyilik 

işlerinden hiç biri anılmıyacaktır. İşlediği hainlikte ve işlediği suçta, 

onlarda ölecektir." (Hez. 18: 21-24). 

Günah işlediğini hatırla Yaptığına tövbe edip pişmanlık göster. Tövbe 

edenleri, Rabbın sevinçle kabul edeceğine inanmalısın. İman, ümit ve 

sevgi atifelerile dolu iken Rabba yaklaş. Tâvbeden önce günahların 

ağırlım yüreğin hissetsin. Suçunu bil. Suçunla Kutsal’ı nasıl vurduğuna 
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ve suçlu olduğuna kanaat getir. Nimetin sana verdiğini dağıttın ve 

herşeyi kaybettin. Göğün iyiliklerinden hiç bir şeye layik kalmadın, 

işlediğin günaha, terkettiğin iyiliğe teessüf ederak pişman ol ve yas 

tut. Öz iyilik olan Allah’ı kaybettiğinden döğün. Tövbeye Kırık 

yürekle ve ezilmiş ruhla yaklaş. "Zira kırılmış ve ezilmiş ruhu Allah 

red etmez." (Mez. 51: 17). O zaman Davut, küçük oğlan ve gümrük 

memuru ile birlikte bağırıp şöyle söyliyebirsin: "Çünkü isyenlarımı 

bilirim ve suçum daima önümdedir. Sana karşı suç ettim ve senin 

gözlerinde kötü olanı işledim." (Mez. 51: 3-4). "Baba, ben göke karşı 

ve senin gözünde suç işledim. Artık oğlun denilmeğe layik değlim." 

(Lu. 15: 18-19). "Ya Allah, ben günahkâra merhamet kıl." (Lu. 18: 13). 

O zaman "En iyi kaftanı çabuk getirin, ona giydirin. Parmağına bir 

yüzük takın. Ayakların çarık giydirin. Besili danayı getirip kesin. 

Yiyelim ve eğlenelim. Çunku benim bu oğlum ölmüştü, dirildi ve 

kaybolmuştu, bulundu." (Lu. 15: 22-24). diyecektir. 

Günahı büsbütün yok et. Çünkü Allah’ın gazabını sana getiren, 

rahmetinden seni uzaklaştıran, iyilikleri kaybettiren, seni yorgun ve 

yoksul eden odur. Yalnız onu değil, onun sebeplerini ve her yoluna 

ulaşrıranı da yok et. izlerinden uzaklaş. Zira kötü olan, günah olduğu 

için günahı sevmez, maddesini sever. Fena lezzeti için onu sever. 

Kökünü kes, çıkar. Hilesinin ardi sıra gitme. Tatlılığı, acilık olsun. Bir 

daha günaha dönmemeye azmet. Zira ondan dönmemek, onu tutmak 

demektir. Kendini onun boyunduruğundan kurtardınsa, bir daha 

zincirlerde kendi kendini bağlama. İsrail oğulları kulluk yerinden 

çıktıktan sonra, Firavun, ordusuyla beraber onları geri döndürmek ve 

yönetimde baskı yapmak için arka sıra gittiler. Böylece Laban, Yakup 

onu bırakıp gittiği zaman, cemaatla beraber ardı sıra gitti. Düşmanı 

bıraktıktan sonra sakın sana yerişmesin. Onu kovduktan sonra seni 

yenmesin. Seni avlamak ve yönetimde baskı yapmak için fırsat 

beklediğini de unutma. Kurtarıcının sozunu hatırla: "işte, iyi oldun. 

Artık günah işleme de, sana daha kotu bir şey olmasın." (Yuh. 5: 14) 

"Çunku bir kimse, kendini yenene kul olur. Rab ve kurtadıcı Yesu 

Mesih,in bilgisile dünya kirliliklerinden kurtulduktan daha tekrer 

onlara karışarak yenildilerse onların son durumu ilk durumlarından 
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daha kötü olmuştur. Çünkü bildikten sonra kendilerine teslim edilmiş 

olan kutsal emirden geri dönmektense, iyilik yolunu bilmemiş olmak 

onlara daha iyi olurdu. Onlara gerçek mesele göre oldu: Kopek tekrar 

kusmuğuna ve domuz yıkandıktan sonra, çamurda yuvarlanmaya 

döndü." (2 Pet. 2: 19-22). Tövbeden sonra temizlik ve kutsallıkla yaşa, 

eski şehvetlerine dönme. Hayatının akışını değiştir ve fikrinin ruhunu 

yenile. Tâki Allah’ın isteğinin ne olduğunu bilesin ve Rabbın nimetinin 

lezzetini tadasın. 

Tövbeni başka bir zamana geciktirme. Olmıya ki zaman geçer, ölüm 

gelir ve sen gayene ulaşmadın. Rab, senin isteğine bağlı değildir ve 

hayatın kendi avucunda değildir. Kurtuluşun şimdi sana daha yakındır. 

Şimdi uygun zamandır. Şimdi durtuluş zamanıdır. Şu halde 

hikmetsizler gibi değil, fakat hikmetliler gibi nasıl yürüdüğünüze 

dikkatle bakın. Firsatı satın alın, çünkü günler fenadır. Bunun için 

akılsız olmayın, fakat Rabbın istediği nedir anlayın." (Ef. 5: 15-16). 

Kendi kendine, bu günahı yapıp tövbe ederim deme. Bu, Allah,a kerşi 

cesaret ve büyük bir suçtur. Böylelikle, bugün çok değerli bir cevhere 

sahip olur da bir kaç gün sonra gelip bulacağı ümidile onu denize atan 

adama benzersin. Tekrar ondan kurtulmak ümidile yanan ateşe kimse 

kendini atar mı? Günah edip de Allah rahmetlidir deme. Bu, Allah’a 

büyük bir hainliktir. Allah,a merhameti uygun görmekle adaleti adeta 

ondan uzaklaştırırsın. Bu aldanma yolu ile halak olanlar, adaletile 

helak olanlardan fazladılar. 

Ey insan! Sen adalete hainlik edersen, rahmete sığınabilirsin. Fakat 

rahmete hainlik edersen, o zaman kime sığınırsın? 

Günahlarının, Allah’ın rahmetinden büyük olduklarını sanma. Zira ona 

geleni asla dışari atmaz. Yuh. 6: 37). Çünkü salihleri değil, ancak 

günahkarları çağırmağa geldi. (Mat. 9: 139. "insanoğlu kaybolmuş olanı 

aramağa ve kurtarmağa geldi. (Lu. 19: 10). "Tövbe eden bir günahkâr 

için, tövbeye muhtaç olmıyan doksan dokuz salih kimse için 

olduğundan fazla gökte sevinç olur." (Lu. 15: 7). Rab diyor: "Bir kadın 

kocasına hainlik ederek onu nasıl bırakırsa, gerçek siz de ban öyle 

hainlik ederek davrandınız. Geri gelin, dönekliklerinizden sizi iyi 

edeyim." (Yerem. 3: 20, 22). "Şimdi gelin de davamızı görelim. 
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Suçlarınız kırmız gibi olsa da, kar gibi beyaz olur." (Eş. 1: 18). 

Rabbe dön ve tövbe et. Rabtan uzak kaldıkça, rahatın ve esenliğin 

yoktur. Nuhun bıraktığı güvercin dünyada rahatını bulmayınca, 

gemiye dönmeğe mecbur oldu. Çünkü gemide rahatı vardı. Yonan da 

Rabbın önünden kaçtığı zaman, güçlük ve sıkıntı gördü. Fakat 

derinlikte, balığın karnında Rabba yalvarınca, Rab onu durtardı. Ey 

günahkar! Gördüğün zorluklar ve belalar sana yeter. Masivaların keçi 

boynuzu seni doyurdu mu? Dünyanın lezzetinden esenlik kazandın mı 

? isyanda bulunana rahat ve esenlik nerden. "Kötüler çalkalanan deniz 

gibidirler. Çünkü o rahat duramaz. Onun suları dışarı çamur ve pislik 

atar. Allah’ım diyor: Kötülere esenlik yoktur." (Eş. 57: 20-21). 

Günaha pişmanlık, canı terbiye eden maharetli bir öğretmen ve ruhun 

hastalığını iyileştiren yararlı bir ilaçtir. Suçlarımızı bize hatırlatır. 

Allah’a dönmenin isteğini yüreklerimizde doğurur. Allah’ın 

kulaklerında yüreğini çeken ve rahmetini yağdıran tatlı bir sestir. 

Gerçek tövbeye bir burhandir. Günahın sebeplerini kes. Rabba dön. 

Yaralarının tedavisine başla. Yara başlangıçta tedavi görürse, çabuk 

dapanır. Fakat tedavisi gecikirse, kapanması güç olur. Büyük 

zahmetlere ve fazla ilaçlara ihtiyaç olur. Hastalığın güç olmadan 

tövbeye sığın. Rabba barış. Allah’a düşmanlık yapamazsın. 

Ruhi düşman, günahtan önce Allah’ın rahmet ve rafet dolu olduğunu 

insana gösterir. Fakat günaha düştükten sonra adil, şiddetli, rahmet ve 

şefkatin ne olduğunu ona gösterir. Böylelikle bizi yas ve ümitsizliğe 

düşürür. Sakın ümitsizliğe düşmiyesin. Daima Allah’ın rahmetini 

gözlerinin onune koy. Her zaman ümit ve iman meleği senin önünden 

yürüsün. Zira ümidini kesen, kendi kendini öldürüp helak eden 

Yahuda gibidir. 

DOKSANBEŞINCI BOLUM 

Günah için Bahaneler Etmekten Sakınmalı 

Davut Peygamber: "Fesat işliyen adamlarla kötü işler etmiyeyim ve 

onların güzel şeylerinden yemiyeyim diye yüreğimi kötü şeylere 

meylettirme." (Mez. 141: 49. Birçok kimseler günaha düşerler, suç 
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işlerler ve suçlarını söylemekten çekiniyorlar. Kendilerini temize 

çıkarmak için boş mazeretler ve sebepler gösteriyorlar. Sanki 

böylelikle kendilerini hüküm cezasından kurtarırlar. Ondan hiç bir şey 

gizli olmıyana mı bu boş mazeretleri sunuyorsun? İstediğin kadar 

mazeret göster. Boş boşuna yoruluyorsun. Zira O, içindekileri bilir ve 

yüreğindekileri öğrenmiştir. Sen günah işledinse, ne suretle suçun için 

bahane arıyorsun Mecbur ve mahkum değilsin. Hürsün. İstekle 

olmıyan günah, günah sayılmaz. İstek kaydsız olmazsa, istek değildir. 

Şu halde her şeyde hür ve istekli olduğundan, işlediğin günah için 

mazeret gösteremezsin ve tabiatın sebep olduğunu iddia edemezsin. 

Kendi şahsından şikayet etmek ve suçu kendine almak sana daha 

yararlıdır. Adem günah işlediği zaman suçunu itiraf etmedi. Ancak 

(yanıma verdiğin kadın o ağaçtan bana verdi ve yedim) dedi. O 

gündenberi insanlar yaptıkları günahlar için sebepler aramaya ve 

özürler bulmaya başladılar. Mazerti olmıyana, şeytan bin mazeret 

öğretir. 

Kurtarıcımız, temiz ve her kusurdan uzak kuzu, günah cesedinin 

şeklinde geldi. Bizim yerinize bütün yüklerimizi taşıdı. Suçlu gibi 

kanunun her cezasını kandi canına çektirdi. Günahın sebebinden cezayı 

hak eden sen, kendini halk önünde salih ve suçsuz göstermek için 

Allah önündeki amelini ve yaptiğın suçları temize çıkarmaya nasıl 

cesaret edersin? Böylelikle kendi kendini mahkûm edersin. "Eğer 

günahımız yoktur dersek kendi kendimizi aldatırız ve bizde gerçeklik 

olmaz. Eğer gunahlarımızi ikrar edersek, günahlarımızı bize 

bağışlamak ve bizi her haksızlıktan temizlemek için o sadık ve adildir. 

Eğer günah işlemedik dersek, onu yalancı ederiz ve bizde onun sözü 

olmaz." (l.Yuh. 1: 8-10)- "Sana suçunu bildirdim ve fesadımı 

gizlemedim. Rabbe isyanlarımı itiraf edeceğim dedim ve günahımız 

suçunu bağışladın." (Mez. 32: 5). Gizlediğin günahları Allah ortaya 

çıkaracaktır. Açıklayıp ikrar ettiklerini Allah örtecek silip ondan bir 

eser bırakmıyacak onu yapmağa hakkın var diye günahın için mazeret 

gösterip savunursun. Allah onu sana bağışlamıyacaktır. Kendini 

savunman, suçsuz olmadığına ve günahını söylememeye ve pişmanlık 

göstermemeye delildir. Sakın bu hile seni kör etmesin ve gözlerine 
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yalan ve ara bozuculuk kaplamasın. 

Fakir hasta, yaralarını açıklar ve zayıf yerlerini gösterir ki, cömertlik 

ve iyilikseverlik sahiplerinin şefkatini harekete geçirsin. Suçlu, yargıcın 

önünde yüzsuyu döker ki, merhametini çeksin. Rabbın sana merhamet 

etmesini ve günahlarını bağışlamasını istersen, önünde yalvarıp 

suçlarının yaralarını açıkla, günahlarını söyle. Yoksa bu ilacı 

kullanmazsan, yoksulluğun beter olacak. "Suçlarını örten, başarılı 

olmaz. Fakat onları itiraf edip bırakan, merhamet bulur." (Mes. 28. 13. 

Haçtaki hırsızların birisi "Gerçi biz hak üzre, çünkü yaptıklarımıza 

layık cezayı çekiyoruz. Fakat o, yolsuz bir şey yapmadı." diyerek 

suçunu itiraf ettiğinden kurtuluşa nail oldu. (Lu. 23: 41. Zafını ve 

suçunu ikrar eden gümrükçü temize çıktı. Gururlu Ferrisi ise, 

şakavetten başka bir şey almadı. Çünkü zan ettiği iyilikleri söyleyip 

eksiklerini unuttu. 

DOKSANALTINCI BÖLÜM 

Yerdeki Gurbetimizin Zorluğu ve Sonsuzluğa olan Yolculuğumuz 

"Burada kalımlı bir şehrimiz yoktur. Ancak gelecek olanı arıyoruz." 

(İbr. 13: 14). Bu yer, bizim yurdumuz değildir. Burada garip ve 

misafiriz. Hayatimiz sonsuzluğa doğru bir yolculuk ve sürekli kalacak 

vatana ulaşmak için bir yoldur. Bir gun gelir gurbetimiz sona erecek 

ve bu çöldeki yolculuğumuz ne kadar uzarsa, her halde sonsuzluktaki 

evimize gideceğiz. (Va. 12: 5). 

Geçen asırlara bak ey sevgilim. Bizden önceki kuşaklara dikkat et. 

Gurbetlerinin zamanı bitince sonsuzluğa giderek bizden ayrılmadılar 

mı ? Babalarımız gibi garip ve misafir olduğumuzu daime göz önünde 

koy. Günlerimiz yeryüzünde bir gölge gibidir. (Ey. 8. 9). Gürbet 

zamanıni korku ile geçir. (1. Pet. 1. 17). Kıralla beraber kal. Çünkü 

sen yabancısın ve yurdundan sürülmüş bir adamsın. (2. Sam. 15. 19). 

Bu Dünya evin ve Vatanın değil. Bir Oteldir, bir az sonra ondan 

ayrılıp sonsuz diyarına gideceksin. Sen burada garip ve yolcusun. 

Vatanından başka yerde garip rahat gorurmu ? Vatanını arzu etmez mi 
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? Nişanlısına bir yüzük, bir Gerdanlık hediye edenin gönlü birleşme 

ve evlenme saatına kadar yüreği sevgiyle çarpmazmi? Yesua 

nişanlanmiş canlarimiz, onunla birleşmenin tümüne, sevgisiyle 

sulanmaya ve sevgisinden hoşlanmaya susamiştir. Yüz Yüze 

göreceğimiz zaman rahat edeceğiz. Fakat bu dünyada kaldıkça, Mısır 

diyarında Allah,ın kavmi garip oldukları gibi, biz de garibiz ve kulluk 

diyarında sıkıntılı oldukları gibi, biz de sıkıntılıyız. Bağlarla bağlı ve 

tutulu, ikamete mecbur ve Sion’u andıkça Babil ırmakları kenarında 

oturup ağliyoruz. (Mez. 137: 1). Vatanımıza olan isteklerimizin 

iniltileri ve sevgisinin hasretleri yüreklerimizin dibine kadar girer. 

Sürgün diyarında iniltiden susmiyan ve vatanına dönmek istiyen bir 

sürgün gibiyiz. Yahut tekrar yerine yapışıncaya kadar ağrısı durmıyan 

kırık bir kemik veyahut havaya atılan ve yere ininceye kadar 

durmiyan bir taş gibiyiz. 

Buna bak. Yüreğini boş şeylere bağlama ve zamanla geçici olanın 

sevgisine tutulmaya birakma. Görülen şeylere değil, görülmiyen 

şeylere bakarak bir an için olan sıkıntımızın hafifliği bizim için izzetin 

sonsuz ağırlığıni hasıl eder. Çünkü görülenler geçicidir, fakat 

görülmiyanlar sonsuzdur (2. Kor. 4: 17-18). Bilirizki eğer dünyalık 

çadır evimiz yıkılırsa, göklerde Allah’tan bir binamız, el ile 

yapılmamış sonsuz bir evimiz vardir. Çünkü gökten olan konutumuze 

girmeği özliyerek gerçekten bunda ah çekiyoruz. Hiç olmazsa giğinmiş 

olursak, çıplak bulunmayız. Çünkü bu çadirda olan bizler yük altında 

olarak ah çekiyoruz. Çünkü soyunmak değil, ancak giğinmek istiyoruz. 

Böylece geçici olan, hayat tarafından yutulsun. Bu ayni şey için bizi 

hazırlamış ve bize ruh peyini vermiş olan Allah’tır. Şu halde her 

zaman güvenir ve biliriz ki bedende durdukça, Rabdan uzaktayız. 

(Çünkü görünüşle değil, iman ile yürüyoruz). Ve güveniriz diyorum ve 

daha ziyade bedenden uzak ve Rabbin yaninda bulunmayı isteriz. (2. 

Kor. 5: 1-8). Günah ve tecrübe bizimle savaştıkça, beden onların 

esiridir. Şimdiye kadar Allah çocuklarının izzet hürriyetine nail 

olmadık ve nüsret tacini almadık. Bu nedenle canımız ölüm 

zorluğundan korkar. Arzulara karşı savaşiyoruz ve yorgunluktan 
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dinleneceğimiz bir saat bekliyoruz, içinde ağlayış, güçlük, bozukluk, 

sitem ve zayiflık olmiyan bir hayat ümit ederiz. Bizde belirecek izzeti 

almak için fedasızlığı, ölümsüzlüğü gözleriz. Mirasçiyiz, gökte 

bitmeyen ve kirlenmeyen mirasımız vardır. Sonsuz mirasımızi almak 

için yüreğimiz işikla yaniyor. Köklüyüz ve yeryüzünde garibiz. 

Eksiksiz tesellilerin coşkunluğunu almak için mutlu vatanımıza 

çıkmadan ve babamızin göğsüne yaslanmadan nasıl rahat buluruz ? Biz 

burada yoksul ve haydut sayılırız habuki biz kırallarız ve göklü 

Kiralın oğullarıyız. Hor görülüşe ve siteme nasıl razı oluruz ? Ancak 

tahtlarimıza oturmak, Allah çocuklarını izzetine nail olmak, onlara 

verilen saltanat, ululuk ve izzetten tat almakla razı oluruz. Henüz taç 

takmadık ve Allah çocukları olduğumuz tamamen bilinmedi. Şimdiye 

kadar Kıral oğlularına yakışan elbiseleri ve temiz ipeği giymedik ki 

babamızın izzet kürsülerine oturalım. Bu nedenle yüreğimiz inilti ve 

hasretle o mutlu günün görünmesini ister. O gün her inilti ve 

yorgunluk geçecek ve üzüntümüz, hatıra gelmiyen tesellilerde 

kaybolacak. Bu hayatta karşılaştığımız sıkıntıları o zaman 

hatırlamıyacağız. Biz, Nuh’un serbest bıraktığı Güvercin gibiyiz. Gidip 

gelirdi. Fakat gemiye girmeyinceye kadar rahatlık bulmadı. Yahut 

çöldeki İsrail oğluları gibi, Kenan diyarını yolunda, ayakları yorulmuş 

iken, boş boşuna rahatı arıyorlardı. Biz, oğlunun gönderdiği arabalara 

bakan Yakup gibiyiz. Beklediği müddet uzadıkça, Yusuf’un yüzünü 

görme istekleri daha da artıyordu. 

Bu Hayat kısa bir zamandır. Hepsi güçlük ve yorgunluk doludur 

"Yeryüzünde savaş insan için değil midir ? Günleri de gündeleikçinin 

günleri gibi değil midir ?" (Ey. 7: 1). "insan ki, kadından doğmuştur. 

Günleri kisadır ve sıkıntıya doyar. Çiçek gibi açar ve solar, gölge gibi 

kaybolur ve durmaz. Böyle olana mı sen gözlerini açıyorsun da, beni 

kendinle yargılamaya çekiyorsun ? Kirliden temizi kim çıkarabilir ki ? 

Hiç kimse. Mademki günleri belirlenmiştir, aylarının saysı senin 

nezdindedir, ve mademki onun sınırını sen koydun ve öte geçemez. 

Ondan göz çevir de gününü bitirinceye kadar rahat etsin, bir 

gündelikçi gibi. Çünkü bir ağaç için ümit vardır. Kesilse yine sürer ve 
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onun filizleri eksik olmaz. Kökü yerde kocasa ve kütüğü toprakta ölse 

bile, su kokusunu alınca filizlenilir ve bir fidan gibi dal salar. Fakat 

insan ölür ve çöker. Adam son soluğunu verir. Hani o nerede ?" (Ey. 

14-10). 

Davut: "Yarab, sonumu ve günlerimin ölçüsü nedir, bana bildir. Ben 

nice faniyim, bileyim. İşte günlerimi bir karışettin ve ömrüm senin 

indinde bir hiç gibidir. Gerçek en iyi halinde herkes ancak bir 

soluktur. Gerçek herkes bir gölge gibi yürür. Gerçek boş yere rahatsız 

oluyorlar. Mal biriktirir ve onu onu kim toplayacak bilmez. "(Mez. 39: 

4-6. "Bütün beşer bir ot gibi ve onun butun onuru otun çiçeği gibidir. 

Ot kurur ve çiçeği düşer." (1. Pet. 1: 24). 

İnsanı toprağa döndürürsün ve ey Adem oğluları dönün dersin. Çünkü 

senin gözünde bin yıl geçen dünkü gün ve bir gece nöbeti gibidir. 

Sabahleyin çiçeklenir ve büyür, akşamleyin biçilir ve kurur. 

Yıllarımızın günleri yetmiş yıldır ve kuvvetle seksen olursa, onların 

çoğu sıkıntı ve acıdır. Çünkü çabuk geçer ve biz de üçeriz. (Mez. 9: 3, 

6, 10) ? "İnsan bir soluğa benzer, günleri geçen gölge gibidir." (Mez. 

114: 4) ? "Hayatınız nedir ? Biraz zaman görünen ve ondan sonra 

görünmez olan bir buğusunuz." (Yak. 4: 14). 

Yabancı yolcunun, vatanına ulaşması için güçlük ve sıkıntıya 

dayanması gerekir. Geçeceğimiz bu yolda çok engellere ve sıkıntılara 

dayanmalıyız. Dere, zorluk çekmeden geçilmez. Ümide sıkıntısız 

ulaşılmaz. Henüz önünde yürüyeceğin uzun yol vardır. Esenlik ve 

rahatlık şehrine, azizlerin ve erişkin salihlerin durağına, temiz 

erdemlerin kilisesine ulaşıncaya kadar geçilmesi gereken uzun köprü 

vardır. Yolunda yürü. Bütün güvenin Allah’a olsun. Hiç bir güçlükte 

korkma. İman arkanda, ümit önünde ve sevgi etrafında iken yürü. 

Bu dünya, göklü Yaruşelim vatanının güzelliği ile karşılaştırıra, bir 

çöldeki mağara ve inler gibidir. Ordaki hayatın hepsi saadet, sevinç ve 

teselli doludur. "Orada aslan olmıyacak ve yırtıcı hayvan o yolun 

üzerine çıkamıyacak. onlar orada bulunmıyacaklar, ancak orada 

kurtulmuş olanlar yürüyecekler. Rabbin kurtardıkları dönecekler ve 

terennümle Sıhyun’a varacaklar. Başları üzerinde sonsuz seviç olacak, 

meserrete ve sevince erecekler ve kederle inilti kaçıp gidecek." (Eş. 35: 
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9-10). 

"Eğer bulutlar yağmurla dolu iseler, yeryüzüne boşanırlar. Eğer bir 

ağaç güneye doğru yahut kuzeye doğru düşerse, o ağaç orada, düştüğü 

yerde kalır." (Va. 11: 3). Canın nerde ayrıldıysa, sonsuza kadar orada 

kalacak. Şimdiden canına sonsuzluk durağı seç. Mutlulukta vahut 

yoksullukta, cennette yahut cehennemde. "İşte yaşama yolunu ve ölme 

yolunu önünüze koyuyorum." (Yerem. 21: 8). 

önümüzde bu bedenden başka bizi sonsuzluk diyarına ulaşmaktan 

önliyecek bir engel yoktur. Bedende kaldıkça, Rabtan uzağız. Fakat 

bir gün gelecek bu duvar yıkılacak, bu engel kalkacak. O zaman 

hürriyete kavuşacağız. Rabbin büyüklüğü ve onurunun yüksekliği 

görünecek, Rabbin diyarına ve sosuz rahatın durağına seviç sedalarıyla 

ulaşıp söyliyeceğiz: Ey ölüm, senin zaferin nerede ? Ey ölüm, senin 

dikenin nerede ?" (1. Kor. 15: 55). "Duamı işit Yarab, çığlığıma kulak 

ver ne gözyaşlarıma susma. Çünkü senin yanında bir yabancıyım. 

Bütün atalarım gibi bir misafirim." (Mez. 39: 12). "Ben dünyada 

misafirim. Emirlerini benden gizleme." (Mez. 119: 19). 

DOKSANYEDİNCİ BÖLÜM 

Ölümü düşünmek 

Çocuk doğar ve geleceğinin ne olacağını kimse bilmez. Büyük mü ? 

değersiz mi ? Zengin mi Fakir mi ? iyi mi Kötü mü ? Sağlam mı 

Çürük mü ? Uzun yaşlı mı, kısa yaşlı mı ? Bütün bu şeyler insanlarca 

bilinmez. Fakat insan her halde öleceğini bilir. Çünkü ölüm, bütün 

insanların yoludur. Kırallara, emirlere, zenginlere, yoksullara, 

bilginlere, cahillere ve herkese kesin bir şeydir. İnsanın hayatı ne 

kadar uzarsa, ölüm kâsesini mutlaka içecektir. Biriktirdiği şeyleri 

geride bırakacaktır. Dünyadan kendisine yalnız çürümüş kemiklerinin 

sığacağı bir parça kalır. Ölüm, kıralların zorluğundan ve güçlülerin 

yiğitliğinden korkmaz. Zayife geldiği gibi, güçlüğe de hücum eder. 

Güç onu onliyemez, mal ve çaba da saatini geciktiremez. Ateş 

yanarsa, söndurülebilir. Savaş olursa durdurulabilir. Alevlenen ateşlere, 

çalkalanan dalgalara, iktidarlı kıralların gücüne karşı koyabiliriz. Fakat 
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ölüme karşı kimse koyamaz ve onu kovamaz. Çünkü galip ve güçlü 

bir pehlivandir. Zenginden korkmaz, er ve bekçilerden çekinmez. 

Duvar, beden, siper veya kale onu önliyemez. Zorluk ve büyüklük 

karşısinda korkmaz. Berfir ve ercuvani ikram etmez. Gençlere şafkat 

etmez. İhtiyarların zayıflığına sevgenlik göstermez. Çocuklara acımaz. 

Başları eğik üzgün analar, dost ve yakınlar için de geri dönmez. 

Gençliğin güzelliğini giyinmiş, iri ve güçlü, yüzünde sağlık işaretleri 

parliyan bir adama bak. Bir az sonra yüzüne baksan, birden bire 

sarardığını ve gözlerinin çöktüklerini göreceksin. Ellerin 

gevşediklerini, ayakların hareketten kesildiklerini bulacaksın. O güçlü 

vücudun hareketsiz, durgun bir ceset olduğunu göreceksin. Biraz 

dikkat etsen, ayaklariyle yere basan, kendisi yerden basılacak ve 

toprak onu kapliyacak. Heybetli görünüşünden korkulan, dar bir 

çukura indirilerek üzerine toprak biriktirildi. Bundan sonra güve ve 

kurtçuklar tarafından yenilerek çürümüş kemiklere dönüşür. "Fesada 

sen babamsın, kurda sen kızkardeşim ve anamsın" diyor. 

Ölüm, her zaman at binmiş koşuyor. Elindeki olakla zayif ve kuru 

başağı biçtiği gibi yeşil ve güzel çiçeği de keser. Kutsallığı ve büyük 

imanı için İbrahim,e iffeti için Yusuf,a hikmeti için Süleyman,a gücü 

için Samson’a güzelliği için Rahel,e gayreti için İstir,a acımadı. Hepsi 

yanında birdir ve herkese yakındır. Yükselmen, gururun ve sağlığına 

gösterdiğin itinanın, seni ölümün hücumundan koruyacağını sanma. 

Abişalum, saçının güzelliğinin ölümüne sebep olacağını sanmiyordu. 

Haman da, düşmani Merduha,ya hazırladığı tahtaya kendinin 

asılacağını asla aklına gelmemişti. Gulyat da, kendi kılıcıyla, küçük 

genç Davud,un elile basının kesileceğini ve bir taşla avlanacağını 

tahmin etmemişti. Biltaşasir da sofrasi başında lezzetlenirken öleceği 

hiç fikrine gelmemişti. Kendi kendine stokları hazırlıyan ve canına 

"Ey can, nice yıllara çok stokların var." diyene derhal "Ey akılsız ! Bu 

gece canın senden isteniliyor. Hazırladığın şeyler kime olacak ?" 

sözünü işiteceğini bilmiyordu. Ey insan ! niçin sonunu düşünmezsin ? 

Güzelliğin solacak, sağlam vücudun çürüyecek, gücün yok olacak. 

Güzel gözlerin kurtçuklar tarafından yenilecek. Seni sevenler ve sana 
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şefkat edenler, seni mezara çabuk götürecekler. Etrafındakilerin sana 

bakan ve uyanık duran gözleri, sana bakmaktan çekinecekler. Böylece 

dostların ve sevgililerin sana bakmak istemiyecekler. 

Rab, Yona,nın başına gölge etsin diye bir asma kabak hazırladı. Yona 

ona çok sevindi. Sonra parazit kurtçuk asma ağacına saldırınca kurudu 

ve güneş Yona’nın başına vurdu. Bu kabak asma, bir gecede çıktı ve 

bir gecede yok oldu. Bu, insan ümidinin yok olacağına işarettir. Orada 

hayat ağacı altında, insanın hayatına son veren ölüm kurdu vardır. 

Çocuk, üzüntü diyarında yorgunluk dünyasına girdiği için ağlayışla 

doğar. Oğlan, genç, adam oluca yaşar. Sonra hayat güçlerini zayıflatır. 

Felâketler belini kırınca, ölüm kartalları ruhuna inerek hayatı ondan 

alırlar. Bina yıkıldığı gibi yıkılır ve kabrine gider. Zira elemenlar 

birbirlerine dönecekler. 

Ölüm yolu, bizden önce baba ve atalarımızın yürüdükleri yoldur. Biz 

ve bizden sonra gelenlerde ayni yoldan yürüyeceğiz. Köşkleri inşa ve 

memleketleri fetheden kırallar nerde ? Filozof ve bilginler nerde ? 

Güç ve zorluk sahibi büyükler nerde ? Büyük komutanlar ve insanları 

şaşırtan yiğitler nerde ? Ölüm onları şaşırttı. Büyük memleketler ve 

geçen milletler nerde ? Hepsi ölüm denizinde battılar. Anılarından 

başka bir şey kalmadı. Şu halde daime ölüme dikkatle bak. Çünkü 

ölümü düşünmek, büyük bir hikmettir. Onu düşündükçe, dünyanın 

hile ve gururlarını çiyniyeceksin ve ahireti arzuliyacaksın. 

Daima uyanık ol. Çünkü hayat geçer. Gemisine doğru yön vermesi 

için sondaki tahta üzerine oturup istediği gibi çeviren becerikli kaptan 

gibi ol. Bütün davranışların doğru olsun. Dünya fırtınaları seni 

battırmazsın diye, hayatın sonuna bak. Eğer bunu unutsan, bir zaman 

gelecek, ister istemez, ölümün önünde korku ile duracaksın. O zaman 

bileceksin ki, boş marifette yarar yoktur. "Hayatın, biraz zaman 

görünen ve ondan sonra görünmez olan bir buğudur" (Yak. 4: 14). 
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DOKSANSEKİZİNCİ BÖLÜM 
•• 

Ölüm, Sıkıntıların Sonu ve sonsuz Rahatın Başlangıcıdır, iyinin ve 

Kötünün Ölümü Arasındaki Fark 

Resul: "Bana yaşamak Mesih,tir ve ölmek kazançtır. Ayrılmayı ve 

Mesih ile beraber bulunmayı arzuluyorum." (Fil, 1:21, 23). ihtiyar 

Şemun: "Şimdi kulunu esenlikle salıvelarirsin. Çünkü kurtuluşunu 

gözlerim gördü. " (Lu. 2:29, 31). Davut: "Günahtan sakınaanların 

ölümü, Fabbın gözünde değerlidir."(Mez. 116:15). Vahiy: " ve gökten 

bir ses işittim ve dedi: Yaz: Rabta ölen ölülere bundan böyle ne 

mutlu! Ruh: Ever, diyor ta ki, emeklerinden rahat etsinler. Çünkü 

işleri kendilerde beraber gidiyor. "(Va. 14: 13). Resul: "Güveniriz 

diyorum ve daha fazla bedenden uzak ve Rabbın yanında bulunmayı 

arzu ederiz." (2. Kor. 5:8). 

ölüm esasen günahın cezası idi. Fakat bizim Kurtarıcımız onu 

değiştirerek sonsuz hayata bir köprü yapmıştır. Meğer lezzetli bir 

uyumak, ondan sonra sonsuz bir hayatın başlangıcı ve biten sıkıntıların 

sonudur. Ardı sıra sonsuz izzet ve yeni doğum. Ölümünkendisi 

korkunç ise de, salihlerin elinde altın bir anahtardır. Onunla göğü açıp 

sonsuz hayata girerler. Sıkıntıdan sonraki rahat ne kadar Mutludur! 

Çalışmaktan sonraki armağan ve ücret ne kadar lezzetlidir! Geçici 

hayattan sonra çelenk almak var. Gemi denizde kaldıkça, tecrübelerin 

oklarına marzuz. Arzulara karşı savaştığımız için çok poyrazlar bize 

esecek ve çok fırtınalar bize hücum edecek. Bedeni yensek, para 

sevgisi ve açgözlülük uyanır. Para sevgisi ve açgözlüğün üstüne bassak, 

öfke ve gurur başlar. Öfke ile gurura galip gelsek, kıskançlık bize 

karşı koyar. Böylelikle birbirlerini izlixen düşmanların bizmile 

savaşmaya kalktıklarını görüyoruz. Bedende kaldıkça, sıkıntı bizden 

geri durmaz. Fakat beden yatınca, limana ulaşırız. Savaş durur, korku 

kalmaz, galibiyet tamam olur. O zaman esenlik ve güvenlikte oluruz. 

Hayata baksan, onun zincirli cihad, güçlük, elem, sıkıntı, hüzün, 

perişanlık, ağlayış, inilti, çığlık ve hasret dolu olduğunu göreceksin. 

Beden sona ermeden, bunların hepsi sona ermezler. Cenabı Hak, İsrail 
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oğullarının Mısır,da bir müddet sıkıntı çekmelerine meydan verdi ki, 

Mısır,i iğrenç bulsunlar, hatta onları Mısır,dan çımaya ve Kenan 

yerine gitmeğe davet edeceği zaman sevinçle ordan ayrilsinlar. Böylece 

hayat güçlük, hatalık ve ızdırap dolu olması, rahatlık durağına 

ulaşmadığıni gösterir. Bizim rahatımız vardır. Onu sevinçle 

beklemeliyiz. Peygamberin sözünü dinliydim: "Kalkın ve gidin. Çünkü 

burası sizin dinlenme yeriniz değildir." (Mi. 2: 10). 

İsrail Oğulları sıkıntı yerinden çıktıklarında, ellerinde defler ve başka 

sesli aletlerle, dillerinde terennümler ve sevinç çığlıklarıyla yola 

koyuldular. Sonra Kızıldeniz,i geçtiler. Çölü yürüyerek Ken,ân 

diyarına girdiler. Şiddetli fırtınalardan, kızışan kasırgalardan ve birçok 

tehlikelerden kurtularak esenlikle limana girdiğini gören nasıl 

sevinmez. Ölüm kapılarına yaklaşan, helâk tehlikelerinden ve günah 

bataklıklarından kurtulup sonsuz hayatın ve gerçek saadetin limanına 

yaklaştığını görünce fazlasile sevinir. Çünkü bu hayatın gecesini 

bırakıp sonsuz gündüze girer. Yıkılma tehlikesi olan bir evde oturan, 

ondan çıkmadıkça hayatından emin değildir. Her zamen tehlikeye 

maruz olan evlerde oturan bizlerin nasıl güveni olur? 

Bir kıral bir yoksula, değerli eşyalarla süslenmiş köşkünde bir müddet 

sonra barındıracağına söz verirse, o yoksul adam, değersiz kulübesini 

bırakmak ve o lüks kökte oturmak için sözün tamamını, ecelinin 

yaklaşmasını beklemez miydi? Ey sevgilim! Cenabı Hak sana 

yücelerde izzet ve göklerde yerhazırlamıştır. Ona bakılırsa, bütün 

dünya izzetleri bir şey değmez. Akılların idrâk etmedileri izzet 

diyarına ulaşmak için bu hayatın sonunu sabırsızlıkla beklemelisin. 

Saat gelince, değersiz ve geçici alemi bırakacağın zaman yüreğin 

çarpar, aklın arzular ve canın meyleder. Ne mutlu bir saattir! Ne 

sebincli bir andı! Onda sevgilinin karşılamasına hazırlanırsın. Rabbi 

sevenlerin yanında bu saat ne kadar sevimlidir. Boru ile onu 

karşılarlar. Kurtarıcının gelişini sevinçle beklerler. Telaşla değl, göklü 

tesellilerden dolu canlarla arzuldıklatının görmesine ve bitmiyen tacı 

almaya giderken korkuya yer olur mu? Fakat günahkârlara osaat çok 

korkuludur. Sonsuzluğun içine, koyu karanlığa girerler. Ümitsiz olarak 

mezara inerler. Eziyete doğru yürürler. Ağrılar denizine dalarlar. 
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Dalgalar onlara çarpar. Fırtınalar onları, alevi sönmiyen cehenneme 

atarlar. Daima ve sonsuza kadar orada kalırlar. Hayatının zamanında 

Allah,ı unutanı, ölümünün saatında Allah da onu unutur, iyilerin ve 

kötülerin ölümleri arasındaki fark ne kadar büyüktür! Kötülerin ölümü 

çok acıdır. "Sürü gibi ölüler diyarına sürülecekler. Ölüm onları 

güdecektir. Sabah olunca doğrular onlara hâkim olacak. Onların 

güzelliğine konut olmasın diye, ölüler diyarı onu tüketecek." (Mez. 49: 

14-15). 

Ölümden korkmamak ister misin? iyilikle yaşa. Salih ve said ölürsün, 

izzet kürsüsüne otursun diye sevinçle hapisten çıkan iffetli Yusuf gibi 

ol. Hapisten çıkıp asılmaya giden Firavun,un ekmekçisi gibi alma. 

Canını hayatın işlerile bağlanmaya bırakma, içyüzün sağlam olursa, 

ölümün zorluğundan korkmayacaksın. Kuzu boğazlanmaya alındığı 

zaman bağırmaz, korkmaz. Domuz ise etrafı bağırmasile doldurur, 

idam hükmü giyen saçlu, ceza kapısı önünde açıldıkça korkudan titrer. 

Zira ölüme gideceğini bilir. Şuçsuz olan ise kapı açıldıkça sevinir ki 

hapisten kurtulup serbest gitsin. 

Yüreğini Rabba teslim edip bütün isteğini ona bağlıyan gerçek 

Hristyan, ölüm geldiğinde çok sevinir. Zira sonsuz hayatla izzeti 

almak için Babaya gideceğini bilir. Hayatın lezzetlerde bağlı olan ise, 

ölümün anılmasından bile korkar. Çünkü içyüzü onu azarlar. Diğeri o 

saattan itibaren lezzeti his etmeğe başlar ve parlak nur ona görünür. 

Şiddetli sıkıntının acısını ve içyüzün hüznünü duyar. 

Ey Rabbım! Gurbetimde beni kusursuz olarak koru. Hayatın 

kuruntularıyla bağlanmaya beni bırakma. Ancak onun pisliğinden beni 

ayır ki, gurbetimin zamanı bitip beni sürgünümden davet ettiğinde 

sanan daimi olarak terennüm edeyim. 

"Canim sana susamıştır ey Allah! Ne zaman gelip senin yüzünü 

güreyim? (Mez. 42: 2). (işte ben Baba,ya gidiyorum.) diyeceğim saat 

ne zaman gelecek? Artık ben güneş, ay, ormanlar, bahçeler, tarlalar, 

çikekler, dağlar ve dereleri görmeği özlemem. Tabiatın güzelliğine ve 

içindeki şeylere kaygı göstermem. Çünkü beni suretinde yaratanın 

güzelliğini görmeğe gidiyorum. Eğer bu bedenin bağları beni tutar ve 

hedefime ulaşmaya engel olursa, cesetten çözülmeyi ve Mesih ile 
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beraber bulunmayı arzuluyorum. (Fil. 1: 23). 

DOKSANDOKUZUNCU BÖLÜM 

Kararsız Korkunç Sonsuzluk 

Sonsuzluğun anmasından fazla korkutacak hiç bir şey yoktur. Eğer 

ölüm kötülere korkutucu ise, sonsuzluk daha da korkutucudur. Eğer 

ölümün anması insanı hikmetli yaparsa, sonsuzluğun göz önüne 

getirilmesi daha hikmetli yapmaz mı ve zamanın umurlarını değersiz 

göstermezini? "Ey uzaktakiler, ben ne yaptım dinleyin. Ey 

yakındekiler, kudretimi tanıyın. Sıhyun,da suç işliyenler yılgın oldular. 

Dinsizleri titreme aldı. Hangimiz yiyip bitiren ateş yanında oturabilir? 

Sonsuz alevler yanında hangimiz oturabilir?" (Eş. 33: 13). "Onlar 

(kötüler) Rabbın yüzünden ve kudretinin izzetinden sonsuz helâ 

cezasını çekeceklerdir." (2. Sel. 1:10). "Kendi gazabının kâsesinde saf 

olarak hazılanmış olan Allah,ın öfkesi şarabından içecektir. Kutsal 

meleklerin önünde ve Kuzunun önünde ateşle ve kükürtle azap 

edilecektir. Azaplarının dumanı sonsuzlara kadar tüter, onların gündüz 

ve gece rahatlari yoktur." (Va. 14: 10-11). 

Kararsız korkunç bir sonsuzluk. Uzunluğu, eni, derinliği, sonu ve sınırı 

yoktur. Edebildiğin kadar yıllari say. Imkâanina göre asirların hesabını 

yap. Yine de sonsuzluğun zaman ölçüsüne ulaşamazsın. Sonsuzluk, 

daima var olan bir zamandır. Ne başlangıcı, ne de sonu vardır. 

Kötülere, uzun bir gecedir, iyilere, gecesi olmıyan devamlı bir 

gündüzdür. Hastanın sıtmayla geçirdiği bir gece, kendisine uzun 

görünüyor. O gecede hayatın bütün acilarinı duyar. Ay ve yıldızlarin 

hareketlerinin durduğunu ve doğal kanunların düzeninin değiştiğini 

tasavvur eder. Sonsuzlukta olanlar ne yaparlar? Bütün o asırlara ve 

sonsuza kadar orada kalacaklar. Zira sonsuzluk çok korkunç, büyük ve 

uzundur. 

Aklından geçirmen mümkün olan en buyuk sayıyı tut, sayılamıyacak 

kadar uzun rakamlar önüme koy. Onun misline de çarpsan, 

sonsuzluğun zaman ölçüsünü çıkaramazsın. Kararsız sonsuzluğu göre 

değersiz bir nokta olacaktır. Zira Allah var oldukça, daimi bir 
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sonsuzluktur. 

Ey korkunç sonsuzluk ve titretici duruşmanın tasavvurlari! Gel 

aklımda yazıl ve hayalimden çıkma. Dünya beni kötülüklerin 

gururuyla kirletmek ve günahın acılarına çekmek istediği zamen, sen 

beni korkunç felâketlerinle beni tehdit et, fikrimden uzaklaşma, İlâhi 

adaleti aklımda resmet. Böylece hayatım boyunca 

Şiddetli ve acı sikıntiların yalnız bir kapısı vardır. Günahkârlar o 

kapıdan girerler. Çıkış kapısı yoktur. Zira şiddetli acıdır sonsuzdur, 

hapis daimidir, zincirler metin ve sağlamdır. Ordaki her şey sonsuzlara 

kadardır. Ordan kurtulacak anahtar yortur. Oraya yalnız iniş yolu 

vardır, çıkışı yoktur. Orada ümit kesilir, emel kapısı kapanır. Acıma 

zamanı biter, adalet zamanı başlar. Orada iniltilerin yararı yoktur. 

Figan ve hasretler hiç yaramaz. 

Ey sevgilim! Sonsuza kadar sonsuzluk sözlerini daima hatırla. Sonsuz 

sonsuz söylenişleri aklında olsun. Bu sözler, sonsuzluğun zaman 

ölçüsünü ve onun şiddetli korkusunu sana gâstermeğe yeterlidir. Şayet 

ne zamen o ağrılar bitecek, o inilti sesleri kesilecek, o ateş korlarının 

alevi sönecek ve o şiddetli acılar sona erecek diye sorarsan, cevap 

şudur: Asla bitmez, sona ermez, ateş sönmez ve sonsuze kadar böyle 

kalacaktır. 

YÜZÜNCÜ BÖLÜM 

Gök cennetine ve sonsuzluk gündüzüne olan istek 

Cennet, Ulu Tanrının seçkinlerine hazırladığı güzel yerdir. Gözün 

görmediği, kulağın işitmediği ve insanın hatırina gelmiyen şeyler onda 

vardır. Onun niteliklerini kim övebilir? insanın aklına ve hatırına 

gelmiyen yüksek izzet ve sevinçlerini, insanliğın güçsüzlüğü nasıl tabir 

edebilir? Sevimli ve en yüksek, en buyuk en güzel, en tatlı ve en 

şerefli yerdir. Çunku insanın emellerinin sonu ümidinin sınırı ve 

fikrinin istasyonudur. Edebildiğin nitelikleri saysan; mümkün olan 

izzet, sevinç ve tatlılık sözlerini ezberlesen, o yüksek izzetin bir 

zerresini bile dile getiremezsin. Ne kadar nitelikler saysan, buyuk 

övgünlerinle bile bir şey demediğin gibidir. Göktekileri tabir etmek 
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için, yerdekilerden hiç bir şeyi iğreti alamezsın. Orada ne felaket, ne 

bela, ne hastalık, ne zahmet, ne usanmak, ne güçsüzlük orada acı, 

kızgınlık yoktur. Ne de ihtiyarlık kötülük ve ölüm orada yoktur. 

Oradaki izzetlerden bir an izzetlenmek dünyanın bütün keramet ve 

izzetlerinden üstündür. Orada yürek ruhi lezzetlerin denizine dalar ve 

sınırsız güçle onlar tarafindan çekirir. Davud Peygamber göğün izzetini 

vasfedemedi. Yalnız "Ey ordularin Rabbı, konutların ne sevimlidir! 

Canım Rabbın avlularinı özlüyor, hatta bayılıyor, yüreğim ve bedenim 

Hay Allah’ı sevinçle terennüm ediyor" (Mez: 84, 1) söyledi. Üçüncü 

göğe çıkan Resul Paulus "Cennete kapılıp götürüldü ve insana 

söylemek caiz olmiyan söylenmez sözler işitti." (2. Kor. 12, 4). "özün 

görmediği, kulağın işitmediğ ve insanın yüreğine girmediği, yani 

Allah’ın kendini sevenlere hazırladığı şeyler." (1. Kor. 2, 9). 

Orada seni iğrendirecek bir şey yoktur. Tam tersine sevdiğin ve 

istediğin şeyler vardir. Bunlar sana yeter ey insan! Mutlu göklü 

vatanda nail olacaksın yüksek izzetler ve idrak edilmiyen sevinçler 

oradadır. Orada yoksulluk, hastalık, sıkıntı yoktur. Orada sonsuz bir 

gündüz daima aydınlık, devamlı bahar, ölmez izzet vardır. Orada 

kıskançlık, kötülük yoktur. Ancak değişmiyen daimi sevgi ince sesli 

terennümler vardır. Orada ağrı, hastalık, korku, soygunculuk, güçlük, 

yorgunluk, karşı koyma, şikayet, çekişme, zulum, hüzün, ölüm, 

gözyaşları yoktur. Orada sonsuz nusret, tam mutluluk, rahat, izzet ve 

gerçek hayat vardır. Kaybolmıyacak iyilikler, izzet armağanı olan 

giyimler oradadır. Susuzluğu durdurmak, sevinçten doymak oradadır. 

Kurtarıcının yüzüne bakmak, her teselli ve taziye bitmiyen izzet, 

daimi esenlik, sonsuza kadar Allah'la birleşmek ve ondan tad almak 

oradadır. Orada erdem taçlanır, iyilik parlar, esirler serbest bırakılır, 

yoksullar zenginleşir. "Orada kötüler sıkıntı etmekten el çekerler. 

Orada mahbuslar hep kaygısızdırlar. Angariyacının sesi işitilmez. 

Kuçuk de buyuk de oradadır, köle de efendisinden yakasını 

sıyırmıştır" (Ey. 3: 17-19). "Anlayışlı olanlar orada gök kubbesinin 

parıltısı gibi, bir çoğunu iyiliğe döndürenler de yıldızlar gibi sonsuza 

kadar ve daime parliyacaklar" (Dan. 12: 3). Orada sıkıntımız rahata 
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iniltimiz sevince dönecektir. Yas giyimini çıkarıp sevinç ve güzellik 

kaftanını giyineceğiz. Orada çürümezlikten dirilip göklu suratı 

alacağız. (1. Kor. 15: 42). "Orada bozukluk kulluğundan Allah’ın 

evladının izzetli hürriyetine azat edileceğiz. (Rom. 8: 21). "Orada Allah 

bizim değersiz bedenimizin şeklini kendi izzetli bedeninin benzeyişine 

değiştitecektir." (Fil. 3: 21). "Orada onunla beraber izzette belireceğiz." 

(Kor. 3: 4). "Onu olduğu gibi göreceğiz." (1. Yuh. 3: 2). "Orada açık 

yüzle Rabbın izzetini göreceğiz ve izzetten izzete o surete değişilecek" 

(2. Kor. 3: 18) "Orada sevinçler tokluğu önümüzde olacaktır." (Mez. 16: 

11). "Orada daima Rab ile beraber olacağız" (1. sel. 4: 17). 

Gözleri kamaştıran ve akılları durduran görünüş ne kadar güzeldir. O 

gün ne zaman gelecektir? Daimi nur ve parlıyan ışık ne zaman 

görünecek? Cihat ne zaman bitecek? Sonsuz nüstreti ne zaman 

alacağız? kurtuluş, ne zaman sonsuz olarak kalacak? O zaman esenlik 

ve güvenlik kuralları sabit olacak. Her kaygı ve sıkınti geçecek. 

Sevinç, teselli ve akılları durduran lezzetli sohber devam edecek. Ne 

mutlu size ey iyi cihat yapanlar ve imanı koruyanlar! İşte kurtuluş 

giyimi giydiniz. Bitmiyen, kirlenmiyen ve yok olmiyan iyilik tacı size 

hazırlanmıştır. Ne mutlu size, çünkü sevinip teselli bulacaksınız. Ey 

canım! Azizlerin izzetine bak, hevesle onlara söz verilen ümide dikkat 

et. Uyan. Ah, gökte sana hazırlanan izzeti bilseydin. O zaman 

dünyadeki her şeyi boş göracektin ve onu gübra gibi görecektin. 

Ne kadar uzarsa, daima ışıklı gündüzdür. Karanlık onu basmaz. 

Arkasından gece gelmez ey Rabbım! bugünün nuru ne zaman doğacac? 

Cennetin ne zaman gelecek? Ben bedenden ayrılmak ve sonsuza kadar 

seninle olmak istiyorum. Sürgün yerimden ne zaman beni çağırıp 

yüreğimin isteklerini dolduracaksın? Sana susamış canımın susuzluğunu 

ne zaman geçireceksin? Bu hayatın acılarından ne zaman kurtulayım? 

Bu dünyanın kötülükleri ne zaman sona erecek? Eksiksiz hürriyete ne 

zaman nail olup da daima esenlikte lezzetleneyim? seninle ne zaman 

tamamen birleşeyim? Ne zaman senden başka bir şeyle kaygılanmayıp 

sevineceğim? "Geyik akar suları özlediği gibi, canım da seni öyle 

özler, ey Allah. Canım sana susamıştır ey Hay Allah. Ne zaman gelip 

yüzünü göreceğim?" (Mez. 42: 1-2). "Nurunu ve gerçeğini gönder, bana 
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yol göstersinler. Beni kutsal dağına ve konutlarına götürsünler. O 

zaman Allah’ın mezbahına, büyük sevincim olan Allah’ıma gideyim. 

Sana ey Allah, Allah’ım çenk ile hamd edeyim. Ey canım neden 

çokmuşsun? ve neden içimde inliyorsun? Allah’a ümit bağla. Çünkü 

ben ona hamd ederim. Yüzümün kurtuluşu ve Allah’ım odur." (Mez. 

43: 3-5). "Ey orduların Rabbi, konutların ne sevimlidir? Canım 

Rabb’ın avlularını ozluyor, hatta bayılıyor. Yüreğim ve benenım hay 

Allah’ı sevinçle terennüm ediyor." (Mez. 84: 1-2). Ne zamana kadar bu 

çölde duruyorum? Ne zamana kadar bu çölde yürüyorum?" Ey Allah, 

benim Allah’ım sensin. Tan ağatısında seni ararım. Canım sana 

susamıştır. Kurak, yorucu ve suyu olmiyan bir diyarda bedenim seni 

özler." (mez. 63: 1). 

Ya Rab cennetinin izzetini kim nitelendirebilir? bütün sözler 

nitelendirmesinden acizdir. Göz, bakmaktan doymaz. Kulak, 

işitmekten usanmaz. Verdiğin söze kesinlikle inanırım, istediğin gibi 

benimle yap. istediğin gibi be yola getir ki, istediğini yapayım. Bende 

istediğini yap, fakat sevginden ve cennetinin izzetinden beni yoksun 

bırakma. Hak ettiğimle değil, senin kakkinla, görmek ve konuşmanla 

lezzetleneğim. İzzet, cennet, gök ve her şey şenindir. Benim ise hiç bir 

şeyim yoktur. Meğer her şey senden, istihkakından ve lutfundan olsun. 

Cennetin canıma gelsin. Seni beklemeğe canıma emir ver. Ruhumu 

sözünle bağla. Canım ne zaman sana yaklaşacak? Butun atifalarım sana 

ozluyor. Yüreğim seni görmek için sevgiden bayılıyor. 

Ey canım! Allah’ın cennetini ve mukaddeslerin izzetini gözlerinin 

önünde tut. Denemeler sana yüklendiğinde, onune konulmuş ümide 

bak. "Her ne kadar dış adamımız bozulup yok oluyorsada, iç 

adamımız günden güne yenileniyor. Çunku görülen şeylere değil 

görulmiyenlere bakarak bir an için olan sıkıntımizın bizim için izzetin 

sonsuz ağırlığını çok ve daha çok meydana getirir." (2. Kor. 4: 16-17). 

Korkma, zafer gunu yaklaşmıştır. Zahmetin geçmesi ve hayatın sona 

erme zamanı gelmiştir. Rabb’ın gunu yakındır. Sevincin işaretine bak, 

bekle, sabret. Sabırle ilerisini düşünerek biraz sonra sevdiğin gelir. 

Gecikmiyecek, seninle birleşme saati yaklaşmıştır, "işte tez geliyorum 

ve herkese kendi işine göre armağanım elimdedir. Bu şeylere tanıklık 
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eden, evet, tez geliyorum, diyor. Amin, gel ya Rab Jesu" (Vah. 22: 12. 

20). 
Ey canım! bu sözle teselli bul. Çünkü biraz sonra gelir. Bir müddet 

sonra onu göreceksin ve onunla birleşeceksin. Sonsuzlara kadar bir 

daha ondan ayrılmıyacaksın. 

Ey yüksek mutluluk! Ey göklü izzetler! aklımı tutkun edip gönlümü 

kapla. Yüreğimin derinliğini aydınlat ki, bendeki korku, tembellik 

dağılsın, iniltim ve hasretlerim yok olsun. Ya Rab, yanık arzularımı, 

özlemlerimin hareketlerini durdur. Ruhumun kendi sıkıntısından 

kurtulacağı saati nasıl bekliyeceğimi bana öğret ki, izzetin görülmesini 

bekliyen canım kanık olsun. Ey Dünyanın boş ümitleri, benden vaz 

geçip beni bırakın. Yüreğimden ayrılın, benden uzak olun. Yüreğimi 

onu istila etmesini istediğim yalnız Rabb’ım Jesu’a boş bırakın. 

Evet Yarab! sen öyle istiyorsun, bende böyle istiyorum. Gel yarab 

canımın yuları senin elinde olsun. Ey nitelendirilemiyen tatlılık! Ey 

sonsuz izzet! Ey sınırsız deniz! Ey bitmiyen mutluluk! yüreğime in. 

Beni ümit ve imanla doldur. İsteğini yapmak için nimetin beni 

korusun. 

Ey sonsuz saadet! Ey mutlu cennet! Ey yüksek izzetler! Ey tatlı 

nağmeler! Ey sevindirici vahi! seni nasıl bekliyeceğimi, sana yarışık 

olmağa kendimi nasıl hazırlıyacağımı bana öğret. Ya Rab, bu bana ne 

zaman tamamlanacak? ben ne zaman seni yüzyüze göreceğim? Bu örtü 

ne zaman kaldırılacak? Ne zaman seninle korkusuz birleşeceğim? Ey 

yüksek izzetler! Gelin, yüreğime parlayın ve beni size çekin. Sağ 

kolunuzla beni tutun. Beni tarafınıza yaklaştırın ki, istediğime 

ulaşayım. Gökte kurtarıcım Jesu’un ayakları önünde kendimi atılı 

göreyim. Cennete girip yüzünün nuru ile lezzetleneyim. Temiz 

sevgisinin denizine dalayım ve sonsuza kadar bir daha başkasını 

anmıyayım. 25. 1. 1956 

Sonuda, sonu olmıyan 

şükür ve övgü 

amin. 

SON 
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